PROTOKOLL
Idrottsalliansens styrelsemöte
Dag:

Måndagen den 27 augusti

Tid:

18.30-20.30

Plats:

Almdalen

Närvarande:

Håkan Nilsson
Leopold Schill
Arne Bångåsen
Åke Karlsson
Kenneth Andersson
Katarina Lindgren
Ancha E Lagesson
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
Mårten skickar i veckan påminnelse till föreningarna som inte betalat medlemsavgiften.
5. Läget i kommunen
Mårten återger kortfattat att kommunen står inför ett par tuffa år framåt. Kommunledningen
har dock tydligt sagt att man stödjer en investering av en ny sporthall i Änge om
föreningslivet drar sitt strå till stacken. Dock har man sagt nej till medfinansiering i en
konstgräsanläggning i Krokom vid Kvarnbacksskolan.

6. Investeringar inom idrotten
Mötet diskuterar en ny sporthall i Änge och kommer fram till att det krävs ett stort
föreningsengagemang i Offerdalsbygden för att kunna förverkliga en ny fullstor sporthall.
Finns inte engagemanget så får man nöja sig med en renovering av nuvarande
anläggning men det är samtidigt inte bra för framtidens Änge skola och idrottslärarna
konstaterar mötet. Elever söker sig till annan skola om inte skolan är komplett.

7. Bidragsöversyn/Revidering Idrottspolitiskt handlingsprogram
Mårten har från Barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att den 16 oktober presentera ett
första förslag till nya bidragsformer även förändringar idrottspolitiskt handlingsprogram. Till
detta finns ett uppdrag att ta bort ett antal elljusspår i kommunen. Detta arbete kommer att
ha högsta prio under september/oktober. Mötet föreslår att det finns ansvariga
kontaktpersoner på varje idrottsanläggning som underlättar hanteringen av framtida bidrag
och som tydligt kan se användningsgraden av anläggningen. Lokalbidraget bör få högre
krav på sig när det gäller föreningarnas engagemang för att få ner driftskostnader.
8. Jämtkrafthallen 10 år - jubileumsfirande
Håkan återger senaste förslaget på program den 6 oktober i Jämtkrafthallen. Mårten anser
att Idrottsalliansen bör vara med och synas på plats. Intresseanmälan skickas ut senare
för detta.
9. Stipendier och priser 2012
Ny folder är framtagen och bifogas detta utskick. Ansökningar skickas in tom 31 oktober.
Guldkväll i Laxsjö 6/12.
10. Rapporter
Inga rapporter.
11. Övriga frågor
- Finns behovet av en Föreningspool i Krokom? Det vet vi inte idag konstaterar mötet. Om
tid finns framöver bör detta undersökas hos alla idrottsföreningar i första hand. Kanske ett
tänkbart ämne för någon uppsats på Universitetet?
-

Mårten informerar att våra badhus idag inte kan nyttjas av föreningslivet på helger. Detta
hoppas vi blir löst under hösten så att främst Krokoms HIF får mera träningstider på
söndagar.

-

Kenneth återger en sammanfattning och intryck av succétävlingarna inom STCC på flyget
under fikat.

NÄSTA MÖTE
Tisdagen den 9 oktober
Kl 18.30
Lokal: Ås IF:s klubbhus

Håkan Nilsson
Ordförande

Mårten Suorra
Sekreterare

Åke Karlsson
Justeringsman

