PROTOKOLL
Idrottsalliansens styrelsemöte
Dag:

Måndagen den 23 april

Tid:

18.30-20.00

Plats:

Almdalens konferensrum

Närvarande:

Åsa Wiklund
Håkan Nilsson
Fredrik Dahlström
Arne Bångåsen
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 Åsa Wiklund.
4. Val inom styrelsen
Åsa Wiklund väljs till vice ordförande och Åke Karlsson får fortsatt förtroende som kassör.
Mårten är ständig sekreterare. Leopold Schill väljs till suppleant för Arne Wiktorsson. Ny
kontaktlista bifogas detta protokoll.

5. Uppföljning av föregående protokoll
Protokollet godkänns och läggs till handlingarna. Flera av punkterna tas åter upp vid
dagens möte.
6. Bidragsöversyn/Revidering Idrottspolitiskt handlingsprogram
Mårten redogjorde för mötet med Barn- och Utbildningsnämndens utskott den 17/4.
Där redovisades åter förslaget från konsulten på inriktning till nytt bidragssystem och även
de synpunkter som kommit in från föreningslivet tom 1/4. Endast synpunkter från fyra
idrottsföreningar hade kommit in. Antalet bidragsberättigade föreningar idag är ca 100 st.
Bifogar redovisningen som PowerPoint presentation.
Uppdraget från BUN är nu att tom den 16/10 2012 återkomma med förslag till nytt
bidragssystem och ekonomiska kalkyler och konsekvenser.

I arbetet med det Idrottspolitiska handlingsprogrammet är nu ersättare för Stefan Wikén
utsedd. Det blir Gunilla Sjögren. Mårten kontaktar henne för ett möte under maj/juni.

7. Bygdemedel 2012
Mötet gick igenom protokoll från Ks och ser att årets bygdemedel fördelas på ett bra sätt
utifrån tidigare prioriteringar av Idrottsalliansen. Som vanligt otroligt svårt i område 3 att få
medel.
8. Jämtkrafthallen 10 år
Vid ett möte den 2 april träffades Thord Sahlin och Sören Persson från Allianshallen i Ås
AB Mårten och Mats Hurtig för att diskutera bla ev jubileumsfirande. Ett förslag finns nu till
en prova-på dag lördagen den 6 oktober i samband med pågående kulturvecka i
kommunen. En familjedag med uppvisningar och prova på aktiviteter med TIF, Ås IF och
ÖGIF i första hand men även bjuda in andra Ås-föreningar är aktuellt. Tänkbara aktiviteter
i övrigt är föreläsningar, fotoutställning, frågesport, utdelning ur Åke Danielssons
minnesfond och någon form av underhållning och fest. Idrottsalliansen skall delta i någon
form. Det får vi diskutera vidare när vi vet mer om dagen.
9. Verksamhetsplanering
Mötet diskuterar kort om verksamhetsplanen. Viktigt arbete med IPH och bidragsöversyn.
Jämtkraftshallens jubileum blir ett bra tillfälle att sprida kunskap om Idrottsalliansen.
10. Rapporter
Inga rapporter.
11. Övriga frågor
- Interreg-projektet ”Energismarta föreningar” fick ej någon norsk medfinansiering och
därmed ett negativt beslut. Tråkigt!
-

Mårten redovisar kort tre stora investeringsprojekt där kommunledningen har sagt att först
2014 kan medfinansiering bli aktuell. Konstgräsanläggning i Krokom, ny eller nyrenoverad
sporthall i Änge (även avsatt medel 2013 hos Saby) och utveckling av Ås ridskola. Ås
ridskola träffade idag den 23/4 och presenterade sin vision, som är uppdelad i tre etapper
med sammanlagt kostnad på ca 20 milj kronor, bifogas protokollet.

-

Under sommaren är det två stora läger i kommunen, mer info;
http://www.motorkollo.se/
http://sommardansskolan.se/

-

Guldkvällen 2012 är nu bestämd till 6 december i Laxsjö bygdegård.

NÄSTA MÖTE
Måndagen den 28 maj
Kl 18.30
Lokal: Almdalen prel

Håkan Nilsson
Ordförande

Mårten Suorra
Sekreterare

Åsa Wiklund
Justeringsman

