Protokoll fört vid årsmöte 2011-04-06 med Idrottsalliansen i Krokoms Kommun
Närvarande:
Gustaf Nilsson
Aspås USKF
Anders Edholm
Näldens IF
Ancha E Lagesson
Föllingebygdens rid- och körklubb
Jan Forsberg
Krokom/Dvärsätts IF
Marie Persson
Aspås IF
Allan Borgsten
OK Storsjön
Arne Wiktorsson
Åsbygdens RF
Kenneth Andersson
Krokoms MK
Arne Bångåsen
Offerdals SK
Åsa Wiklund
Trångsvikens IF
Håkan Nilsson
Ås IF
Per-Olle Persson
Tullus SG
Mårten Suorra
Krokoms kommun
Gäst: Janne Bergström, v ordf Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund
Kort sammanfattning av Jannes information som han återgav både under och efter själva
årsmötet:
Idrottslyftet år 4 (-30/6)
1. Föreningsutveckling
2. Tillgänglighet
3. Rekrytering av ledare
4. 7-20 år (25 år) Universitetet
Tillgängliga anläggningar; 5 st projekt under åren 2007-2011 har gett ca 848 tkr till krokoms
kommuns föreningar fördelat på:
År 1 Föllinge IK (Allaktivitetshallen)
300 tkr
År 2 Ås IF (skidlekplats)
115 tkr
Trångsvikens IF (släggkastring)
150 tkr
År 3 Offerdals IF (ny fotbollsplan)
112 tkr
År 4 Offerdals IF
15 tkr
Ås IF (grönyta)
156 tkr


I länet finns 488 idrottsföreningar och ca 6 000 ledare. I hela Sverige finns ca 600 000
ledare inom idrotten. Omsätter sammanlagt 17 miljarder (räknat på en fritidsledarlön).



Vinnande Val
EU-projekt tillsammans med Västernorrland och Nordtröndelag.
20 år och äldre
Motionskampanj, info utskickat i dagarna till föreningslivet.



Kurser:
Tejpning, IFL, Idrotten Online mm (support finns på förbundet).



EU-direktivet gällande momsfrågan
Gun Jonsson och Anders Andersson –DF ansvariga.
JHIF kommer att agera i dagarna genom insändare och brev till kommunerna.
3-4 års process
”Gröna boken”
Finns mer info på hemsidan
Yttrande mall kommer att tas fram.

ÅRSMÖTESFÖRHANDLINGAR
§ 1 Årsmötets öppnande
Håkan Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet för öppnat.
§ 2 Fastställande av röstlängd för mötet
Beslutades att närvarande föreningar enligt närvarolistan (12 st) fick utgöra röstlängd
och hade en röst vardera.
§ 3 Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
Mötet har utlysts genom att kallelse/inbjudan skickats till alla registrerade
idrottsföreningar tre veckor innan årsmötet. Till detta har annonsering skett i
lokaltidningarna 25/3.
Beslutades att mötet utlysts på rätt sätt
§ 4 Fastställande av föredragningslista
Beslutades fastställa föredragningslistan .
§ 5 Val av ordförande och sekreterare för mötet
Beslutades välja Janne Bergström till ordförande och Mårten Suorra till sekreterare
för mötet
§ 6 Val av protokolljusterare och rösträknare
Beslutades välja Per-Olle Persson till att justera protokollet och att vara rösträknare
§ 7 a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
Efter genomgång av verksamhetsberättelsen så godkändes den och lades till
handlingarna.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det
senaste verksamhetsåret
Efter genomgång av förvaltningsberättelsen godkändes den och lades till
handlingarna.
§ 8 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets/räkenskapsåret.
Revisionsberättelsen lästes upp av Gustaf Nilsson och lades till handlingarna

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
Beslutades ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret
§ 10 Fastställande av medlemsavgifter
Beslutades att medlemsavgiften för år 2012 ska vara 200:-.
§ 11 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det
kommande verksamhets-/räkenskapsåret
Beslutades att fastställa verksamhetsplan och budget tas vid första styrelsemöte
(prel 11/5).
§ 12 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
Inga förslag förelåg från styrelsen. Inga motioner från föreningar har inkommit.
§ 13 Val
a) Till alliansen ordförande för en tid av ett år omvaldes Håkan Nilsson
b) Till ledamöter i styrelsen för en tid av två år valdes Maria Stenhammar och
Fredrik Dahlström, omval av Åke Karlsson.
c) Till personliga suppleanter till styrelseledamöterna valdes Ancha E Lagesson
som suppleant för Fredrik Dahlström, Jocke Hestner som suppleant för Åke
Karlsson och Arne Bångåsen som suppleant för Maria Stenhammar.
d) Till revisorer för en tid av ett år omvaldes Gustav Nilsson och Siv Gahlin, med
Gustav som sammankallande. Till revisorssuppleant för en tid av ett år
omvaldes Nils Öhrberg och Annika Berglund.
e) Till ledamöter i valberedningen för en tid av ett år valdes Tommie Jirhed och
Kenneth Andersson (sammankallande). Dessa två fick vid mötet i uppdrag att
finna ännu en ledamot, som bör vara kvinna.
§ 14 Övriga frågor
 Antalet medlemsföreningar i alliansen är idag 29 st.
 Nästa styrelsemöte föreslogs vara den 10 eller 11/5.
§ 15 Avslutning
Håkan Nilsson tackade för visat intresse och förklarade årsmötet för avslutat
Vid protokollet

Ordförande

Mårten Suorra

Håkan Nilsson

Justerare

Per-Olle Persson

