Protokoll fört vid årsmöte 2012-03-20 med Idrottsalliansen i Krokoms Kommun
Närvarande:
Håkan Nilsson
Katarina Lindgren
Bengt-Ove Johansson
Maria Stenhammar
Arne Bångåsen
Kjell Eriksson
Per-Olle Persson
Åke Karlsson
Åsa Wiklund
Anders Edholm
Kjell Jonasson
Anneli Stafrén
Mattias Gunnarsson
Arne Wiktorsson
Fredrik Dahlström
Kenneth Andersson
Ancha E Lagesson
Mårten Suorra
Cissi Borgsten
Gun Jonsson

Ås IF
Krokoms GK
Ås IF
Offerdals IF
Offerdals SK
OBIS (Offerdalsbygden i Samverkan)
Tullus SG
K/D 55
Trångsvikens IF
Näldens IF
Krokoms HIF
Aspåsbygdens hästsportallians
Rödöns SK
Åsbygdens Ryttarförening
Alsens IF
Krokoms MK
Störåsens BIF, Föllinge IK, Föllinge RK
Krokoms kommun
Krokoms kommun
JHIF/SISU

§1. Årsmötets öppnande
Håkan Nilsson hälsade alla Välkomna och förklarade årsmötet för öppnat.

§2. Fastsällande av röstlängd för mötet
Beslutades att närvarande föreningar enligt närvarolistan (17 st) fick utgöra röstlängd och
hade en röst vardera.

§3. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
Mötet har utlyst genom att kallelse/inbjudan skickats till alla registrerade idrottsföreningar
fyra veckor innan årsmötet. Till detta har annonsering skett i lokaltidningarna 3/3.
Beslutades att mötet utlysts på rätt sätt!

§4. Fastsällande av föredragningslista
Beslutades att fastställa föredragarlistan.

§5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Beslutades att välja Gun Jonsson som ordförande och Cissi Borgsten till sekreterare för mötet.

§6. Val av protokolljusterare och rösträknare
Beslutades att välja Åke Karlsson till att justera protokollet och att vara rösträknare.

§7. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
Efter genomgång av verksamhetsberättelsen så godkändes den och lades till handlingarna.

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det
senaste verksamhetsåret
Efter genomgång av förvaltningsberättelsen godkändes den och lades till handlingarna.

§8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret.
Revisorns berättelse lästes individuellt därefter godkändes den och lades till handlingarna.

§9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
Beslutades ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§10. Fastsällande av medlemsavgifter
Beslutades att medlemsavgiften för 2013 ska vara 200:-

§11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det
kommande verksamhets-/räkenskapsåret
Beslutades att fastställa verksamhetsplan och budget. Dock måste alla medlemsföreningar se
till att betala in sin medlemsavgift.

§12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
Inga förslag förelåg från styrelsen. Inga motioner från föreningar har inkommit.
§13. Val
a) Till alliansens ordförande för en tid av ett år omvaldes Håkan Nilsson.
b) Till ledamöter i styrelsen för en tid av två år omvaldes Arne Wiktorsson, Katarina
Lindgren och Åsa Wiklund.
c) Till personliga suppleanter för styrelseledamöterna valdes Leopold Schill som
suppleant för Arne Wiktorsson, Alf Edfelt som suppleant för Katarina Lindgren,
Marcus Hall som suppleant för Åsa Wiklund.
d) Till revisorer för en tid av ett år omvaldes Gustav Nilsson och Siv Gahlin, med Gustav
som sammankallande. Till revisorsuppleant för en tid av ett år omvaldes Nils Öhrberg
och Annika Berglund.

e) Till ledadmöter i valberedningen för en tid av ett år valdes Tommie Jirhed och
Kenneth Andersson (sammankallande). En vakant plats finns fortfarande och den bör
tillsättas med en kvinna.

§14. Övriga frågor







Påminnelse om medlemskap i Alliansen ska utgå från Mårten Suorra. Men
föreningarna måste få in i sina rutiner att betala medlemskap till Idrottsalliansen.
Därtill ska Idrottsalliansen marknadsföra sig bland övriga föreningar i Kommunen.
Momsfrågan ligger i ramen för direktiv. Fler än idrottsföreningar som drabbas av
denna förändring är t.ex. rädda barnen, röda korset. Folkrörelsen är uppbyggd på ett
helt annat sätt i Sverige jämfört med övriga Europa. MidSwedenOffice verkar i
Bryssel med just denna typ av frågor men just nu råder stiltje. Men en bred politisk
front kan förhindra detta, ingen vill ha detta, alla vill slippa. RF bevakar och distrikten
driver frågan, för det är få som kommer att gynnas av detta förslag.
Spåravgifter diskuterades, varför ska det vara gratis för längdåkare att nyttja spåren
när det ligger så mycket arbete bakom och det kostar att ha sådana högklassiga spår.
Skidspår är en anläggning det med. För att arrangera t ex JVM krävs det högklassiga
spår. En medlemsavgift i den förening som driver skidspåren är en liten avgift för att
få nyttja skidspåren.
Nästa möte meddelas senare med kallelse från Mårten Suorra.

§15. Avslutning
Gun Jonsson tackar för ett härligt år. Håkan Nilsson tackade Gun Jonsson för visat intresse
och förklarade årsmötet för avslutat.

Ordförande
____________________________
Håkan Nilsson

protokollförare

protokolljusterare

______________________
Cissi Borgsten

___________________________
Åke Karlsson

Minnesanteckningar från resterande av kvällen 2012-03-20
Gun Jonsson berättar om Jämtland Härjedalens Idrotts förbund.
Riksidrottsförbundet centraliserar sin verksamhet mot nationell nivå, distrikten får mindre att
säga till om, det är bara att följa RF direktiv men det är bra områden som de vill fokusera på.
Vid Idrottens hus arbetar de med fem olika inriktningar:
 Barnverksamhet
 Ungdomsverksamhet
 Vuxenverksamhet – både motion och elit
 Special riksförbund, kommunens bidrag, sponsorer och Sisu
 Idrottsservice
2011 bildades ett projekt med innehåll:
 arbeta mot företag - skapa rörelse i anslutning till arbetet för att få äldre att aktivera
sig.
 förbättra föreningars användande av SISU
 Jämlikhet – är en mångfaldsfråga. Få fler ungdomar att börja idrotta och även stanna
kvar. Flickor är den grupp som försvinner tidigare än pojkarna.

Värdegrundsfrågor är en stor bit att arbeta med inom idrotten. Tänk till-materialet är bra att
använda sig av, det är visserligen 16 år gammalt men fundera vad betyder det egentligen
annars är det lätt att det blir ett tomt dokument. Jämlikhetsfrågan är spännande och viktig att
arbeta med. Hur ska man locka barn/ungdomar till idrotter som de är underrepresenterade i t
ex pojkar till ridsporten (åtminstone norröver, söderöver är finns ett annat arv, regionala
skillnader), flickor till fotboll, motorsport, hockey
Idrotten är under ständig utveckling t ex skidåkningen – du åker inte på samma sätt idag som
för 20 år sedan.
Hur ska man konkret lyfta och arbeta med detta inom Idrotten? Använda sig av SISU-utbilda
ledarna så de får kunskap, ge dem bra arbetsmaterial att jobba med, använd er av Idrottens
hus.
Idrotten tappar medlemmar, vad beror det på , är det elittänk redan från början i föreningarna,
man måste ändra tänk och system för att behålla bredden av barn och ungdomar längre, hitta
verksamheter som passar alla återigen jämlikhet, värdegrund men samtidigt utmaningar för att
nå högre nivåer.
RF utvärderar LOK-stödet, kan man förändra stödet på ngt sätt? Gruppen som arbetar med
detta bollar med siffror, vänder och vrider för att så många som möjligt ska kunna få ta del av
kakan. De tittar även på hur de hänger ihop med andra stöd.
Idrottslyftet har fått mer pengar, så behöver ni söka gör det nu.
Frågor, vad som helst inget är för litet eller för stort ring till J/H
Gun tackar för visat intresse.

Mårten delar ut diplom till de föreningar som har jubilerat under 2011
 Krokoms MK 20 år
 Offerdals SK 50 år
 Rödöns SK 80 år
 Ås IF 90 år
 Föllinge IK 90 år
 Alsens kör och ridklubb 20 år
Föreningen ska finnas och vara verksam inom Krokoms kommun
Föreningen ska under de senaste fem åren ha erhållit aktivitetsbidrag från kommunen och
därmed bedrivit påvisad barn- och ungdomsverksamhet, eller utfört andra för bygden
betydande insatser.
Därefter startade redovisningen av bidragsöversynen. Mårten visar en PowerPoint
presentation och berätta kort om rapporten.
Synpunkter på bidragsöversynen skall skickas brevledes till Mårten innan den 1 april 2012.
Var med och påverka kommunen politiker, visa nämnden att det är många föreningar som
bryr sig om vad som står i rapporten.

