Protokoll fört vid årsmöte 2010-04-13 med Idrottsalliansen i
Krokoms Kommun
Närvarande:
Kenneth Andersson
Arne Bångåsen
Åke Karlsson
Åsa Wiklund
Katarina Lindgren
Håkan Nilsson
Ronny Wall
Kent Nissilä
Per-Olle Persson
Mårten Suorra

Krokoms MK
Offerdals SK
Krokom/Dvärsätts IF
Trångsvikens IF
Näldens IF
Ås IF
Trångsvikens IF
Krokoms IBK
Tullus SG
Krokoms kommun

Gäst: Göran Jonsson, ordf Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund
Kort sammanfattning av Görans information som han återgav både under och efter
själva årsmötet:
Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna är inne i ett intensivt
idrottspolitiskt arbete, träffar alla kommuner, landstinget och riksdagsgruppering
under våren 2010. Varit positiva möten hittills förutom i Berg där den politiska
uppslutningen var dålig. Protokoll från alla möten kommer att finnas tillgängliga inom
kort på J/H:s hemsida.
Bla synar man det Lokala aktivitetsstödet som ser väldigt olika ut i kommunerna med
olika åldrar och bidrag.


I länet finns 488 idrottsföreningar och ca 6 000 ledare. I hela Sverige finns ca
600 000 ledare inom idrotten. Omsätter sammanlagt 17 miljarder (räknat på
en fritidsledarlön).



Förbundet har ett tydligt uppdrag från Riksidrottsförbundet att informera om
förslaget från regeringen i skattefrågan. Dels en stiftelse och
föreningsbeskattning och dels en momsbeskattning. Stora reaktioner har gjort
att beslut från regeringen inte kommer före höstens val.



Stödet till SISU förändrades 2006. Länets kommuner stödjer fortsatt SISU
ekonomiskt men Landstinget har tagit bort sitt stöd!



Finns medel i Idrottslyftet fram till 30/6 2011. 7 milj kr hos Specialidrotterna
och 7 milj kr hos DF.



Samordning och samverkan är oerhört viktigt! Idrottsallianser bör finnas i alla
kommuner. Viktigt att det finns arenor för diskussioner och påverkansvägar.



Årsmöte JHIF den 22/4. Göran Jonsson kommer då att avgå som ordförande.



”Bort med tävlingshetsen inom barnidrotten”. Göran visar populärutgåvan av
Idrotten Vill från 2009.

ÅRSMÖTESFÖRHANDLINGAR
§ 1 Årsmötets öppnande
Håkan Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet för öppnat
§ 2 Fastställande av röstlängd för mötet
Beslutades att närvarande föreningar enligt närvarolistan (8 st) fick utgöra röstlängd
och hade en röst vardera.
§ 3 Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
Mötet har utlysts genom att kallelse/inbjudan skickats till alla registrerade
idrottsföreningar tre veckor innan årsmötet. Till detta har annonsering skett i
lokaltidningarna 29/3.
Beslutades att mötet utlysts på rätt sätt
§ 4 Fastställande av föredragningslista
Beslutades fastställa föredragningslistan .
§ 5 Val av ordförande och sekreterare för mötet
Beslutades välja Göran Jonsson till ordförande och Mårten Suorra till sekreterare för
mötet
§ 6 Val av protokolljusterare och rösträknare
Beslutades 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. Det påpekades vid mötet att det är viktigt att föreningens ekonomiska
medel används för tex ett framtida ”Idrottsledaren i centrum”

§ 8 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets/räkenskapsåret.
Revisionsberättelsen lästes upp av mötesordförande och lades till handlingarna
§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
Beslutades ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret
§ 10 Fastställande av medlemsavgifter
Beslutades att medlemsavgiften för år 2011 ska vara 200:-.
§ 11 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det
kommande verksamhets-/räkenskapsåret
Beslutades att fastställa verksamhetsplan och budget tas vid första styrelsemöte
(28/4).
Förslag: Idrottsalliansen skall till nästa årsmöte ha en rambudget klar tillsammans
med verksamhetsplan.
§ 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 alliansen ordförande för en tid av ett år omvaldes Håkan Nilsson
b) Till ledamöter i styrelsen för en tid av två år omvaldes på Åsa Wiklund,
Katarina Lindgren och Arne Wiktorsson.
c) Till personliga suppleanter till styrelseledamöterna valdes Marie Persson och
Marcus Hall, omval på Alf Edfeldt. Vid nästa styrelsemöte bestäms vem som
är suppleant för vem.

d) Till revisorer för en tid av ett år omvaldes Gustav Nilsson och Siv Gahlin, med
Gustav som sammankallande. Till revisorssuppleant för en tid av ett år
omvaldes Nils Öhrberg och Annika Berglund.
e) Till ledamöter i valberedningen för en tid av ett år valdes Tommie Jirhed och
Kenneth Andersson (sammankallande). Dessa två fick vid mötet i uppdrag att
finna ännu en ledamot, som bör vara kvinna.

§ 14 Övriga frågor




Antalet medlemsföreningar i alliansen är idag 29 st.
Nästa styrelsemöte föreslogs vara den 28/4.
Idrottspolitisk träff den 20/4. Göran Jonsson föreslog att Idrottsalliansen efter
mötet gav Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund ytterligare underlag inför mötet
den 20/4. Detta skickas via Idrottssamordnaren. Anläggningsfrågor och ekonomi
finns med på agendan vid detta möte.

§ 15 Avslutning

Håkan Nilsson tackade för visat intresse och förklarade årsmötet för avslutat

Vid protokollet

Ordförande

Mårten Suorra

Håkan Nilsson

Justerare

Åke Karlsson

