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Mötet inleds med att Maria Stenhammar hälsar oss välkomna till Änge och Offerdalshägna. Maria
ger en kort historik kring OIF och även vad för verksamhet som finns idag. Pratar vidare om den
ev nya fotbollsplanen som är på gång. Att Jämtängen är såld. Vidare om det arbete som nu ligger
framför föreningarna i bygden när det gäller att få kommunen att avsätta investeringsmedel till en
ny sporthall i Änge.
Vi fortsätter med att Leif Danielsson från SISU och ansvarig för Krokom informerar om att
framtida stöd än mer kommer att riktas mot de föreningar som söker lokalt aktivitetsstöd.
Vidare så kommer Idrottslyftet att fortsätta sin satsning med minskning mot skolsamverkan och
mer resurser till anläggningsstöd. Vidare kommer det att bli en utökad satsning på mer
värdegrundsarbete i föreningslivet.

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. Flera av punkterna tas åter upp vid
dagens möte.
5. Läget i kommunen
Mårten återger kortfattat att kommunen står inför ett par tuffa år framåt. Det kommer
troligen bli besparingar och mindre investeringar. Inom vilka områden är för tidigt at säga
någonting om.

6. Bidragsöversyn/Revidering Idrottspolitiskt handlingsprogram
Mårten har från Barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att i oktober 2012 presentera ett
första förslag till nya bidragsformer även förändringar idrottspolitiskt handlingsprogram. Till
detta har det tillkommit ett uppdrag att ta bort ett antal elljusspår i kommunen.
7. Jämtkrafthallen 10 år - jubileumsfirande
Mötet diskutera detta kort då inget program ännu finns men Idrottsalliansen skall delta i
någon form. Beslut tas vid första höstmötet.
8. Stipendier och priser 2012
Ny folder är framtagen och presenteras. Ansökningar skickas in tom 31 oktober. Guldkväll
i Laxsjö 6/12.
9. Rapporter
Inga rapporter.
10. Övriga frågor
- Micke Forsberg fyller 50 år 20 juli!
-

Kort resumé från studiebesök i Fjällsjöhallen och Utrikeshallen för arbetsgruppen för ny
sporthall i Änge.

-

20 st medlemmar idag i Idrottsalliansen! Mårten skickar påminnelse i början på hösten.

NÄSTA MÖTE
Måndagen den 27 augusti
Kl 18.30
Lokal: Almdalen
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