PROTOKOLL
Idrottsalliansens styrelsemöte
Dag:

Måndagen den 14 mars 2011

Tid:

18.30-21.15

Plats:

Kommunhuset, Almdalen

Närvarande:

Katarina Lindgren
Åsa Wiklund
Håkan Nilsson
Fredrik Dahlström
Åke Karlsson
Arne Wiktorsson
Arne Bångåsen
Ancha Eriksson-Lagesson
Mårten Suorra

1. Mötets öppnande
Håkan hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
2. Godkännande av ärendelista
Ärendelistan godkännes.
3. Val av protokolljusterare att jämte ordförande justera protokollet
Att justera dagens protokoll väljes Åke Karlsson.
4. Uppföljning av föregående protokoll
Protokollet godkänns och läggs till handlingarna med lite tilläggs info från Fredrik om
Västbygdens byalags projekt; bowlinghall. Medel kommer att sökas från Boverket,
Arvsfonden, Idrottslyftet och Krokoms kommun. I förra veckan var man på besök i Ks
presidium. Även ansökan från föreningarna i Offerdalsbygden om en ny sporthall i Änge
kommer att få träffa Ks presidium den 18/4.
5. Idrottsledaren i centrum 20 mars 2011 – arbetsgruppen rapporterar
Åsa, Mårten och Håkan informerar kort vad som hänt kring ”Idrottsledaren i centrum”. Möte
nummer 7 gick av stapeln den 1 mars i Föllinge.
Då gick vi igenom det praktiska.
I övrigt så hänvisar jag till det protokoll som arbetsgruppen skrev, den 1/3. Bifogas.
Idag är ett tjugotal anmälda, 7-8 föreningar finns representerade. Mötet bestämde att alla gör
ännu ett försök att få fler att komma, utifrån tilldelade föreningar.


Mårten kontaktar Micke Norrman i Ottsjön för fotografering under söndagen.



Catering sker via Festfixarna, Raftälven.



Anders Magnusson, lärare i Föllinge har lovat hjälpa till med tekniken.



Marknadsföring sker i Radio Krokom, Tis 15/3, intervju med Håkan och radio
Jämtland på fredag den 17/3, intervju med Katarina.

6. Inför årsmöte onsdagen 6 april
Kl 19.00, förslagsvis på Krokoms Wärdshus med förtäring. Gun Jonsson, ordf J/H
idrottsförbund bjuder Mårten in. Reservperson är Bertil Karlsson.
7. Bygdemedel 2011
Några synpunkter från idrottsalliansen:
- Idrottsalliansen prioriterar även i år inte köp av skotrar särskilt högt men inser att behovet
hos skidklubbar och skoterklubbar är stort för att i framtiden kunna sköta skidspår och
skoterleder på ett bra och inte minst miljömässigt sätt (införskaffa 4-takts skoter).
- Ansökan från KSA (Krokoms Snöskoter Allians) bör om den beviljas medel räcka för
skoterklubbarna. Bra om KSA kan vara den organisation som samordnar behoven från
skoterklubbarna.
- Hur kan vissa ansökningar tas i Näringslivsfonden undrar styrelsen. Mårten tar med sig
frågan till Ks pres.
Bifogar sammanställning ansökningar som tilldelats idrott och ev kommentarer till dessa. Även
prioriteringsordning inför tjänstemanna möte i april och Ks presidium senare i april/maj.
Bygdemedelspolicyn är bra att ha i ryggen anser alla inför prioriteringarna.
8. Övriga frågor
-

Arne W informerar om Ås ridskolas samarbete med Dille Gård from hösten 2011.

NÄSTA MÖTE
Årsmöte 6 april kl 19.00
Lokal: Krokoms Wärdshus

Vid pennan
Mårten

Håkan Nilsson
Ordförande

Mårten Suorra
Sekreterare

Åke Karlsson
Justeringsman

