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 information från SISU (Leif Danielsson och Andreas Nilsson, praktikant).
 Värdegrundsstipendium på 25 000 kr, sista ansökan 31/1. Mer info:
http://www.rf.se/RFdistrikt/Jamtland-Harjedalen
 SISU arbetar just nu med följande föreningar i krokoms kommun; Näldens IF
(värdegrund), K/D (ledarrekrytering), Ås IF (värdegrund mm), Offerdals SK (Tänk Till),
ÅRF (avstängd från Lokstöd), Trångsvikens IF (organisation.
 Samverkan mellan Rädda Barnen och RF ”Schysst!”
 Idrott Online – utvecklingen går sakta framåt.

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 Åsa Wiklund.
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 deltog i mötet med Länsidrotten och kommunledning. Uppföljning av
tidigare möten i april 2010.



Sammanfattningsvis så diskuterades:



Underhåll av anläggningar (underhållsplan)



Bidragsöversyn



Föreningstödet för lönebidragsanaställda



LOK-stöd



Investeringar (Investeringsplan)



Föreningspool (vaktmästare och kansli)

Vidare informerade J/H idrottsförbund om:


Idrottslyftet 2012-



Energismarta lösningar på anläggningar (ev projekt från hösten 2012)



Nya bokföringslagen –information till föreningarna



Årets idrottsambassadör



SISU bidraget – avtal med kommun

6. Idrottspolitiska handlingsprogrammet
Revidering pågår och Håkan och Mårten jobbar med detta tillsammans med två politiker i
BUN (Stefan Wikén och Leif Olsson).
Arbetet har svällt och består idag av tre delar:
1. Omarbetning av det nuvarande Idrottspolitiska handlingsprogrammet
2. Ny struktur och organision kring kommunens fritids- idrotts och kulturfrågor.
3. Bidragsöversynen, som skall synkroniseras med omarbetning av IPH.
7. Bidragsöversyn
Mötet diskuterade förslag till bidragssystem. Fördelar och nackdelar med rörlig och fast
del. Föreningsträff i februari/mars 2012 för att höra föreningars syn på förslaget.
I samband med denna föreningsträff även diskutera/informera om nya bokföringslagen
och momsfrågan. Vid nästa möte föreslå datum för detta och få stöd av J/H IF och SISU.

8. Underhållsplan idrottsanläggningar
Denna punkt skjuts till första möte 2012, då Mårten ej hunnit göra ett grundförslag.
9.

Nominera stipendiater 2011 och Guldkväll 8 december i Kaxås

Mötet enades efter diskussioner om att nominera Agneta Norman, Trångsvikens IF och
Björn Tengblad, Ås IF till årets Ungdomsledarpris.
Mötet enades att föreslå Emma Arnsten, Trångsvikens IF och Martin Lindgren, Krokoms
GK till årets utvecklingsstipendiater.
Beslut togs vid barn- och Utbildningsnämnden den 15/11 att dessa får stipendierna. Utdelning
vid Guldkvällen den 8 december.

Håkan Nilsson kommer att vara prisutdelare för Utvecklingsstipendiet för ungdom och Ola
Skyllbäck kommer att medverka när ledarpriset utdelas. I övrigt utlovas en fantastisk galakväll
med prisutdelningar varvat med underhållning. Konferencier är Mats Hurtig.
10. Rapporter
Inga rapporter.
11. Övriga frågor
- Ett nytt tidtagningssystem är aktuellt att köpa inf ör kommunen. Ett flertal föreningar
samverkar kring en ansökan om medel i början på 2012.
-

Ev kommer ett Interreg-projekt igång under hösten 2012 vid namn ”Energismarta
föreningar; beror på om ekonomiskt stöd bifalls från länets kommuner.

-

Tjänsten som Föreningsadministratör har var ute under hösten. Drygt 30-tal sökande.

-

Föreningsjubiléum under 2011: Ås IF 90 år, Offerdals SK 50 år, Rödöns SK 80 år,
Krokoms MK 20 år, Föllinge IK 90 år och Alsenbygdens Kör- och Ridklubb 20 år.

-

Krokoms Golfklubb har ansökt och beviljas from 2012 ett årligt driftbidrag på 30 tkr.

-

Handikappsamverkan i Krokoms kommun beviljas from 2012 ett höjt årligt bidrag på 55
tkr, dvs en höjning med 10 tkr.

NÄSTA MÖTE
Onsdagen den 14 december
Kl 18.30
Lokal: Krokoms wärdshus

Håkan Nilsson
Ordförande

Mårten Suorra
Sekreterare

Åsa Wiklund
Justeringsman

