PROTOKOLL
Idrottsalliansens styrelsemöte
Dag:

Tisdagen den 23 mars 2010

Tid:

18.30-21.45

Plats:

Kommunhuset, Mus-olle

Närvarande:

Håkan Nilsson
Åsa Wiklund
Katarina Lindgren
Arne Wiktorsson
Arne Bångåsen
Kenneth Andersson
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. Uppföljning av föregående protokoll
Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.
5. Ny bygdemedelspolicy
Den nya bygdemedelspolicyn godkändes av Ks presidium den 16/3.
6. Bygdemedel 2010
Synpunkter från idrottsalliansen:
- Idrottsalliansen prioriterar även i år inte köp av skotrar särskilt högt men inser att behovet
hos skidklubbar och skoterklubbar är stort för att i framtiden kunna sköta skidspår och
skoterleder på ett bra och inte minst miljömässigt sätt (införskaffa 4-takts skoter). Varför man
föreslår att bygdemedelspolicyn skall marknadsföras till föreningslivet och läggas ut på
hemsidan. Vilket skulle kunna göra att föreningar uppmanas samverka i framtiden om
gemensamma ansökningar och skotrar.
- Ansökan från KSA (Krokoms Snöskoter Allians) bör om den beviljas medel tas från område
1 och 2 i första hand.
Bifogar sammanställning ansökningar som tilldelats idrott och ev kommentarer till dessa. Även
prioriteringsordning inför tjänstemanna möte i april och Ks presidium senare i april/maj.
7. Inför årsmöte 13 april

Valberedningen (Kenneth) berättar att det fattas ett par suppleanter. Bör hittas någon i
Föllingeområdet. Kenneth fortsätter ett år till i valberedningen, dock inte Karin Wallén och
Örjan Grelsson. Tommie Jirhed skall tillfrågas av Åsa.

Årsmötesordförande blir Göran Jonsson, ordförande i Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund.
Ingen underhållning eller föreläsare är aktuell.

Inbjudan skickas ut till alla föreningar under nästa vecka och även annons under
klubbmeddelande i lokaltidningarna.

8. Inför Idrottspolitisk träff den 20 april
Inbjudan går ut till föreningarna under nästa vecka. Viktigt att alla föreningar i Idrottsalliansen
deltar. Alla i styrelsen hjälps åt med detta.

9. Rapporter
-

Inga rapporter.

10. Övriga frågor
- Kenneth informerar om ”Motorkollo” projektet som är på gång om finansieringen löser sig.
Bla så söks 42 000 kr av kommunen.
- Mårten informerar om www.sverigesforeningar.se , bifogas info.

NÄSTA MÖTE
Årsmöte den 13 april
Lokal: Kommunhuset, Mus-Olle
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Mårten

Håkan Nilsson
Ordförande

Mårten Suorra
Sekreterare

Åsa Wiklund
Justeringsman

