PROTOKOLL
Idrottsalliansens styrelsemöte
Dag:

Onsdagen den 9 november

Tid:

18.30-21.30

Plats:

Almdalens konferensrum

Närvarande:

Åsa Wiklund
Håkan Nilsson
Marcus Hall
Katarina Lindgren
Kenneth Andersson
Ancha Eriksson-Lagesson
Jocke Hestner
Mårten Suorra

Mötet inleddes med en genom gång av bidragsöversynen som nu är genomförd. Erik
Palmgren från Pwc presenterade denna och mötet enades om att det är jätteviktigt att alla
läser rådgivningsrapporten och har synpunkter vid nästa möte. Rapporten bifogas
protokollet.

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 tillägget att verksamhetsplanen är
godkänd. Inga synpunkter på förslaget från Leopolld Schill angående bygdemedel.
5. Idrottspolitisk uppföljning 18/10
Håkan och Mårten deltar i mötet med Länsidrotten och kommunledning. Uppföljning av
tidigare möten i april 2010.
6. Idrottspolitiska handlingsprogrammet
Revidering pågår och Håkan och Mårten jobbar med detta tillsammans med två politiker i
BUN (Stefan Wikén och Leif Olsson). Nästa möte 28/11.
7. Bidragsöversyn
Mötet inleddes med att Erik Palmgren redogjorde för förslaget till nya bidrag. Nu skall
detta presenteras för Barn- och utbildningsnämnden i oktober/november. Troligen sen
remissrunda hos kommunens föreningar.

8. Underhållsplan idrottsanläggningar
En inventering är nödvändig utifrån kommunens alla idrottsföreningar. Vid mötet synar vi
alla större anläggningar till att börja med. Mårten tar till framtida möte fram ett första
förslag till underlag för både underhållsplan och investeringsplan.
9.

Stipendier och Guldkväll 8/12
Mårten påminner om att ansöka om stipendier. Vid nästa möte skall styrelsen föreslå årets
stipendiater.

10. Rapporter
Inga rapporter.
11. Övriga frågor
- Budgeten för Idrott är överskriden för första gången sedan 2005. Finns flera orsaker. Bla
bla akuta investerings och underhållsbehov hos föreningar och personalkostnader vid
sjukfrånvaro.
-

Logga för Idrottsalliansen görs om. För lika kommunens.

12. NÄSTA

MÖTE

Onsdagen den 9 november
Kl 18.30
Lokal: Kommunhuset, Almdalen

Håkan Nilsson
Ordförande

Mårten Suorra
Sekreterare

Åke Karlsson
Justeringsman

