PROTOKOLL
Idrottsalliansens styrelsemöte
Dag:

Torsdagen den 2 februari

Tid:

18.30-21.00

Plats:

Almdalens konferensrum

Närvarande:

Åsa Wiklund
Håkan Nilsson
Arne Wiktorsson
Fredrik Dahlström
Maria Stenhammar
Åke Karlsson
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.
5. Idrottspolitiska handlingsprogrammet - Lägesrapport
Gruppen har blivit mindre då Stefan Wikén lämnat alla politiska uppdrag i Krokoms
kommun. Någon ersättare är ännu ej utsedd. Håkan har lagt ner ett stort engagemang och
arbete kring IPH. Kommer att följa gången för bidragsöversynen.

6. Bidragsöversyn – synpunkter och remissförfarande
Beslut i BUN: Bidragsöversynen skall nu skickas ut för remiss till alla föreningar i
kommunen, inkl politiska föreningar. Remisstiden är fram till 1 april med en föreningsträff i
anslutning till Idrottsalliansens årsmöte den 20 mars (kl 20-21).

7. Underhållsplan och investeringsplan, idrottsanläggningar
Mårten redovisar ett första utkast till underhållsplan och investeringsplan för våra
idrottsanläggningar i kommunen. Fortsatt arbete med detta krävs.

8.

Inför årsmöte

Påminner om att det snart är dags för årsmöte. Valberedningen kommer att ringa runt och
höra med varje ledamot om läget. Årsmöte planeras till 20/3 och Gun Jonsson (J/H:s
ordförande) bjuds in som årsmötesordförande.
Korrigerar i kommande förslag till verksamhetsplan bla Bidragsöversyn och revidering av IPH.
Budgetförslag tas fram av kassör inför nästa möte.
Verksamhetsberättelse skrivs under vid nästa möte.
9. Rapporter
Inga rapporter.
10. Övriga frågor
- Krokoms kommun går med i Interreg-projektet ”Energismarta föreningar” förutsatt att
projektet får positivt beslut senare i vår. Medfinansiering består av arbetat tid för
energirådgivare och andra tjänstemän som kommer finnas med i projektet. Mårten
kommer nu kontakta tänkbara föreningar och anläggningar som skall vara med, 2-3 st i
vår kommun.
-

Mårten redovisar två stora investeringsprojekt där kommunen skall ta ställning under
våren. Konstgräsanläggning i Krokom och ev nytt badhus i Krokom.

-

Mårten ger förslag på stipendiat för Länets, Leif Bångman OSK förordas av
Idrottsalliansen.

-

Krokomshallen blir i år 25 år. Ev jubileum till hösten.

-

Jämtkrafthallen blir i år 10 år. Ev firande under året.

-

6 st föreningar har under 2011 jubilerat: Ås IF 90 år, Föllinge IK 90 år, Rödöns SK 80 år,
Offerdals SK 50 år, Alsens- Kör- och Ridklubb 20 år och Krokoms Motorklubb 20 år.

-

Info om populär hemsida för aktuella skidspår: www.skidspar.se

-

Aktuella inslag om ledarkrisen inom idrotten tittar på via svt.se

-

Nästa möte kommer troligen även behandla årets bygdemedel.

NÄSTA MÖTE
Tisdag 13 mars
Kl 18.30
Lokal: Almdalen

Håkan Nilsson
Ordförande

Mårten Suorra
Sekreterare

Åke Karlsson
Justeringsman

