PROTOKOLL
Idrottsalliansens styrelsemöte
Dag:

Onsdagen den 11 maj 2011

Tid:

19.00-21.00

Plats:

Kommunhuset, Glösa

Närvarande:

Åsa Wiklund
Håkan Nilsson
Maria Stenhammar
Åke Karlsson
Kenneth Andersson
Ancha Eriksson-Lagesson
Mårten Suorra
Vi inleder mötet med att hälsa Maria Stenhammar välkommen in i styrelsen för
Idrottsalliansen. Maria är ordförande i Offerdals IF och engagerad ledare och
förälder inom främst fotbollen. Vidare är hon en av eldsjälarna kring en ny sporthall i
Änge. Välkommen Maria!
Vi hälsar även övriga nya ledamöter välkomna!

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. Val inom styrelsen
Åsa Wiklund väljs till vice ordförande och Åke Karlsson får fortsatt förtroende som kassör.
Övriga val gjordes på årsmötet, se protokoll.

5. Uppföljning av föregående protokoll
Protokollet godkänns och läggs till handlingarna med lite tilläggs info från Maria
Stenhammar angående mötet med Ks presidium den 18/4 i Änge gymnastiksal, angående
en ny sporthall i Änge. Det kommer nu att bildas en arbetsgrupp med representanter från
föreningarna i Offerdal och kommunen. Ett första möte planeras i juni.
6. Idrottsledaren i centrum 20 mars 2011
-

Utvärdering

Vi går igenom utvärderingen och konstaterar att dagen blev väldigt lyckad i flera
perspektiv. Ett bra innehåll, bra föreläsare, bra panel och en lagom lång politisk
diskussion. En kanonbra moderator i Bertil Karlsson. Självklart så är antalet
deltagande personer och föreningar för litet utifrån det jobb som lagts av främst
arbetsgruppen ner men vi kan ändå konstatera att vi lyckats!

-

Ekonomi

Mårten redovisar kostnaderna. Sammanlagt ca 50 tkr varav Idrottsalliansen står för 30
tkr och kommunen för 20 tkr. Till detta skall läggas SISU:s fantastiska arbete och
kostnader för Hanna Marklunds föreläsning.

Mötet beslutar vidare att skicka ut sammanfattningen av åsiktstorget och
utvärderingen av dagen till medlemsföreningarna. Inte utifrån det fortsatta
idrottspolitiska arbetet under hösten 2011.

7. Bygdemedel 2011
Mårten redovisade muntligt det förslag till bygdemedelsförelning som togs vid fullmäktige
4 maj och som nu är inskickat till Länsstyrelsen. Ks har åter igen lyssnat på
Idrottsalliansen och Idrottsamordnarens synpunkter. Flera idrottsföreningar har att se fram
emot bygdemedelspengar i slutet på juni.
8. Verksamhetsplanering
I planen för detta verksamhetsår ingår inte ett nytt ”idrottsledaren i centrum”. Möjligen
hösten 2012. Däremot arbete med det Idrottspolitiska programmet och en underhållsplan
för våra anläggningar är viktiga arbetsområden. Mårten tar fram ett förslag till plan som
skickas ut till styrelsen inom kort.
Guldkvällen blir i höst prel i Kaxås bygdegård den 1/12.

9. Rapporter
-

Inga rapporter.

10. Övriga frågor
- Momshotet. Mårten informerar om vad som krävs av alla föreningar för att kunna påverka
EU i momsfrågan. Mallar och information finns på Jämtland/Härjedalens Idrottsförbunds
hemsida: http://www.rf.se/RFdistrikt/Jamtland-Harjedalen/
-

IPO hösten 2011. Idrottsförbundet har uppföljning av det Idrottspolitiska arbetet I
kommunen under hösten 2011. Något datum finns ännu ej fastställt.

-

Mårten visar ett bildspel från “idrottsledaren I centrum” den 20 mars.

-

17 föreningar har betalt in årets medlemsavgift. 2010 var vi 29 medlemsföreningar.

-

NÄSTA MÖTE
Måndagen den 31 augusti
Lokal: Kommunhuset, Almdalen

Håkan Nilsson
Ordförande

Mårten Suorra
Sekreterare

Åke Karlsson
Justeringsman

