Protokoll årsstämma 2013

Protokoll fört vid årsstämma för Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland, Hotel
Tylösand, Halmstad, lördagen den 6 april 2013 klockan 10.00. Närvarande utöver
röstberättigade ombud:
Hans Eric Bengtsson, Årets utbildare 2012
Sandra Muszynski, ledamot SISU Idrottsutbildarnas förbundsstyrelse
Susanne Erlandsson, ledamot Riksidrottsstyrelsen
Carl Fredrik Graf, stämmans ordförande
Styrelsen SISU Idrottsutbildarna Halland
Styrelsen Hallands Idrottsförbund
Vid stämman utdelades stipendiet Årets Utbildare 2012 till Hans Eric Bengtsson, IF Norvalla.
Stämman delgavs motiveringen till utmärkelsen.
Hans Eric har sedan ett antal år tillbaka engagerat sig för att utveckla verksamheten i IF Norvalla – en i hög
grad levande landsbygdsförening i Varbergs kommun. Ledord är glädje och gemenskap, men också ordning
och reda för att det ska vara roligt och trivsamt både för ledare och aktiva i föreningen.
Hans Eric har starkt bidragit till att utveckla föreningen. Genom introduktionsutbildning för ledare om
föreningens organisation och värdegrund läggs grunden till ett gott ledarskap. Ungdomar genomför olika
lärgrupper för att skapa laganda och glädje. Föräldrar samtalar om fotbollens vett och etikett.
Hans Eric spelar en viktig roll som samordnade av bildning och utbildning i föreningen. En pådrivare i
utvecklingsfrågor och en utmärkt mottagare av utmärkelsen Årets utbildare 2012.

§1

Stämman öppnas

Välkomsthälsning och öppning av stämman
Ordförande Göte Arvidsson hälsar välkommen och förklarar därefter SISU Idrottsutbildarnas stämma
för öppnad.
Inledningsanförande av distriktets ordförande Göte Arvidsson - bilaga
I inledningsanförandet föredrar ordförande styrelsens förslag till verksamhetsberättelse med
årsredovisning 2012, samt ekonomisk plan för 2013. Noteras att verksamhetsinriktning 2012-2013
fastställdes vid stämman 2012.
Ordförande föreslår att ajournera SISU Idrottsutbildarnas stämma under det att Hallands Idrottsförbunds
stämma genomförs.
Stämman beslutar
att
ajournera stämman enligt ordförandens förslag.
--------------------------------Upptogs förhandlingarna
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§2
Fastställande av röstlängd för stämman
Följande ombud har kvitterat närvarolista:
Bandy
Bordtennis
Bordtennis
Boule
Boule
Bowling
Brottning
Cykel
Dragkamp
Dövidrott
Fotboll
Fotboll
Friidrott
Friidrott
Gymnastik
Handboll
Handikappidrott
Innebandy
Innebandy

Hans-Eric Bengtsson
Malin Karlsson
Per Widell
Ove Johansson
Bengt-Åke Alvhage
Irene Henriksson
Janusz Honc
Magnus Svensson
Tomas Persson
Kristina Eliasson
Gunilla Gustafsson
Johan Johqvist
Leif Tillberg
Jonny Lingstam
Lena Fridlund
Ulf Johansson
Tore Nilsson
Magnus Niklasson
Jenny Ståhl

Ishockey
Korpen
Korpen
Korpen
Korpen
Livräddningssällskapet
Motorcykel o Snöskoter
Mångkamp
Orientering
Ridsport
Rodd
Segling
Simidrott
Skolidrott
Skolidrott
Skyttesport
Tennis
Volleyboll

Mikael Haglund
Bo-Göran Andersson
Anita Bogarve
Lena Andersson
Britt-Marie Karlsson
Anders Carell
Kenneth Dahllöf
Mats Tellqvist
Peter Badenfelt
David Hoff
Ann-Sofi Stjernström
Anton Myte
Ingmar Lundström
Björn Laid
Jonas Fallhage
Per-Anders Persson
Mats Radhammar
Olle Åström

Stämman beslutar
att
fastställa röstlängden till 37 ombud som representerar 27 idrotter med 676
medlemsföreningar samt 1 övrig medlemsorganisation med 1 medlemsförening.
§3
Fråga om stämmans behöriga utlysande
Distriktsidrottschefen Olle Kristenson meddelar
att
stämman är utlyst i brev till specialdistriktsförbund och övriga medlemsorganisationer 20 november 2012 samt utlyst samma datum på hemsidan.
att
specialdistriktsförbund och övriga medlemsorganisationer har bjudits in
genom separat kallelse 18 januari 2013.
att
möteshandlingar utsänts till ombuden 15 mars 2013.
Stämman beslutar
att
stämman är behörigt utlyst.
§4
Val av ordförande för stämman
Valberedningen föreslår Carl Fredrik Graf, Halmstad, till ordförande för stämman.
Stämman beslutar
att
välja Carl Fredrik Graf till ordförande för stämman.
Carl Fredrik Graf tackar för förtroendet att leda stämmoförhandlingarna.
§5
Val av sekreterare för stämman
Valberedningen föreslår Olle Kristenson, Falkenberg, till sekreterare för stämman.
Stämman beslutar
att
välja Olle Kristenson till sekreterare för stämman.
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§6
Val av justerare av stämmans protokoll samt rösträknare
Valberedningen föreslår Irene Henriksson och Mats Tellqvist att jämte ordförande justera stämmans
protokoll, tillika rösträknare.
Stämman beslutar
att
utse Irene Henriksson och Mats Tellqvist att jämte ordföranden justera
stämmans protokoll.
att
utse Irene Henriksson och Mats Tellqvist till stämmans rösträknare.
§7

Fastställande av föredragningslista för stämman

Stämman beslutar
att
fastställa föredragningslistan.
§8
Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser
Mötesordförande föreslår att såväl verksamhets-, som förvaltningsberättelse 2012.01.01—2012.12.31
ska anses vara föredragna då de utsänts till ombuden i god tid enligt stadgarna samt föredrogs av
styrelsens ordförande vid inledningen av stämman.
Ordförande lämnar ordet fritt.
Stämman beslutar
att
med godkännande lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.
att
med godkännande lägga förvaltningsberättelsen till handlingarna.
§9

Behandling av revisorernas berättelse

Stämman beslutar
att
med godkännande lägga revisorerna berättelse till handlingarna.
§ 10

Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen

Stämman beslutar
att
i enlighet med revisorernas tillstyrkan, bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2012.
§ 11

Behandling av verksamhetsinriktning och de ekonomiska förutsättningarna för
densamma
Verksamhetsinriktning för 2012-2013 antogs vid förra stämman. Mötesordförande föreslår att den
ekonomiska planen för 2013 ska anses vara föredragen eftersom de utsänts till ombuden i god tid
enligt stadgarna samt föredrogs av styrelsens ordförande vid inledningen av stämman.
Styrelsen delger även stämman verksamhetsplan för 2013.
Styrelsen föreslår
att
stämman antar styrelsens förslag till ekonomisk plan 2013 omfattande
resultat om minus 200 000 kronor att täckas av eget kapital.
Ordförande lämnar ordet fritt.
Stämman beslutar
att
fastställa styrelsens förslag till ekonomisk plan för 2013.
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§ 12
Styrelsens förslag till stämman och behandling av inkomna motioner
Noteras att det varken föreligger några förslag från styrelsen eller inkomna motioner till stämman.
§ 13
Val av distriktsordförande tillika ordförande i distriktsstyrelsen
Valberedningen föreslår omval av Göte Arvidsson, Haverdal, till distriktets ordförande för en tid av 1
år.
Stämman beslutar
att
välja Göte Arvidsson till ordförande i distriktsstyrelsen.
§ 14
Val av 3 övriga ledamöter i distriktsstyrelsen
Valberedningen föreslår omval av Malin Björklund, Halmstad, Jonas Åberg, Halmstad samt Sven Henrik
Kareld, Vessigebro, till ledamöter i distriktsstyrelsen för en tid av 2 år.
Stämman beslutar
att
välja Malin Björklund, Jonas Åberg och Sven Henrik Kareld till ledamöter i
distriktsstyrelsen.
§ 15
Beslut om att utse auktoriserad revisor jämte personlig ersättare
Valberedningen föreslår att stämman utser LR-revision med auktoriserad revisor Jan-Ove Bengtsson,
Falkenberg, med Marianne Thorsson, Ullared, som personlig ersättare för en tid av 1 år.
Stämman beslutar
att
utse LR- revision med Jan Ove Bengtsson som auktoriserad revisor med
Marianne Thorsson som personlig ersättare.
§ 16
Val av en lekmannarevisor jämte personlig ersättare
Valberedningen föreslår omval av Lennart Kull, Falkenberg, som lekmannarevisor samt omval av Gun
Henningsson, Veinge, till personlig ersättare, för en tid av 1 år.
Stämman beslutar
att
välja Lennart Kull till lekmannarevisor samt Gun Henningsson till personlig
ersättare.
§ 17

Val av ordförande i valberedningen

Stämman beslutar
att
välja Ingmar Eriksson, Falkenberg, till ordförande i valberedningen för en tid
av 1 år
§ 18

Val av 2 ledamöter i valberedningen

Stämman beslutar
att
välja Anna Lundkvist, Halmstad och Ivar Öhrn, Halmstad, till ledamöter i
valberedningen för en tid av 1 år

§ 19

Stämmans avslutande
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Mötesordförande överlämnar ordet till distriktets ordförande Göte Arvidsson som på styrelsen vägnar
tackar för förtroendet som givits styrelsen att leda SISU Idrottsutbildarnas verksamhet 2013.
Avslutningsvis tackar Göte Arvidsson stämmans ordförande Carl Fredrik Graf för ett förtjänstfullt
ordförandeskap under stämman genom att överlämna en gåva.
Carl Fredrik Graf förklarar därefter stämman för avslutad.

Olle Kristenson
Stämmans sekreterare

Carl Fredrik Graf
Stämmans ordförande

Irene Henriksson
Justerare

Mats Tellqvist
Justerare
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Bilaga
Öppningsanförande vid stämma för Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland
Göte Arvidsson, distriktsstyrelsens ordförande

Välkommen!
På styrelsens vägnar vill jag hälsa er alla välkomna till årsstämman för Studieförbundet SISU
Idrottsutbildarna i Halland. Ett särskilt välkommen vill jag rikta till Halmstads kommuns ordförande i
kommunstyrelsen Carl Fredrik Graf, Sandra Muszynski, ledamot i SISU Förbundsstyrelse, Susanne
Erlandsson, ledamot i Riksidrottsstyrelsen samt Hallands Idrottsförbunds ledamöter med ordförande
Björn Andersson i spetsen.
Föredragning
Med denna inledning av stämman kommer jag på styrelsens vägnar att föredra styrelsens förslag till
verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 samt ekonomisk plan för 2013. I samband med förra
årets stämma antogs verksamhetsinriktning för 2012-2013. Verksamhetsplan finns i stämmohandlingarna,
som en tilläggsupplysning.
Offensivt studieförbund
Redan under 2011 började styrelsen sitt arbete med det beslutet som togs på RF- och SISU-stämman
nämligen att det i varje distrikt ska finnas en samordnad personalorganisation, som leds av en chef.
Under hösten 2012 gick vi i mål i detta arbete men roller och uppgifter förändras inte. Vi är
fortfarande två styrelser med olika ansvar alltså två självständiga juridiska personer, som vill möta
idrotten på ett offensivt sätt.
När vi lägger verksamhetsåret 2012 till handlingarna, gör vi det med stor glädje. Vi har aldrig
samverkat med så många föreningar i studieverksamhet, som under 2012. 350 föreningar har valt att
genomföra studier hos SISU Idrottsutbildarna. Såväl antalet deltagare som utbildningstimmar har ökat.
Ett omfattande arbete har genomförts av SISU Hallands personal. De skapar ett värde utöver
idrottsaktiviteten, som är grunden i föreningens verksamhet.
Styrelsen har tillsammans med personalen arbetat efter beslut taget på SISU:s förbundsstämma 2011
och Förbundsstyrelsens tydliga målsättningar inom fyra målområden; fler i verksamhet och mer
verksamhet, alla led i samhället ska ge oss ekonomisk stöd, medarbetarna ska utvecklas och bli fler,
samt att pedagogisk utveckling ska vara i framkant.
Distriktets verksamhet
Kursverksamheten håller en hög nivå i Halland. Fokus har varit på föreningskunskap,
föreningsutveckling, barn- och ungdomsledareutbildning samt olika utbildningar i ”IdrottOnline”
Träningsläger för styrelsen genomfördes med 14 föreningar på Katrinebergs Folkhögskola vid två
kurshelger.
Vi har medverkat i utvecklingsprocesser som specialförbund genomför i samverkan med SISU
Idrottsutbildarna.
Att skapa lärande processer runt idrottens arrangemang är en viktig del i verksamheten. Under året
har vi varit engagerade extra mycket i funktionärsutbildningar i samband med genomförandet av ORingen.
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Distriktet har tagit del av utvecklingsmedel i syfte att pröva nya pedagogiska modeller inom nätbaserat
lärande.
En förutsättning för den omfattande regionala kurs- och utvecklingsverksamheten är stödet från
Region Halland och föreningarnas kommunala ledarutbildningsbidrag.
SDF-kurser, där SISU Idrottsutbildarna kontrollerar kursutbudet och fört en dialog med SDF:ens
utbildningsledare har minskat, men lockar trots det 2 700 deltagare.
Föreningen alltid i fokus!
Att skaffa, utveckla och behålla föreningar i utvecklingsarbete är nyckelord i det uppdrag vi har som
studieförbund. Grunden till detta utgörs av de över 500 föreningsbesök som våra
utbildningskonsulenter gör i syfte att skapa intresse för föreningsutveckling. Att skapa samtal, dialog
och erfarenhetsutbyte mellan människor ger ett mervärde för föreningen.
SISU Idrottsutbildarna i Halland har utvecklat studiesatsningen Värdefullt. Två ungdomskonsulenter
har haft ett speciellt ansvar för detta. Vi vill att föreningar ska fundera över vad som är viktig och
värdefullt inom barn- och ungdomsidrott. Som en del i Värdefullt spelades det Forumteater under
sommaren. Över 2 700 barn har varit med i denna kulturaktivitet.
SISU Idrottsutbildarnas del i Idrottslyftet – Ledarförsörjning, har spelat en viktig roll för att framförallt
behålla ledare. En stor del ägnas åt de föreningar som arbetar fram en ledarförsörjningsplan eller
ledarpolicy. En mindre del används som uppmuntran för ledare. Vi har förmedlat 900 000 kronor till
150 föreningar. En speciell satsning har gjorts på Unga ledare.
Årsredovisning
Dialog och samtal om basstöd för SISU Hallands verksamhet har förts med samtliga kommuner.
Samtalen har haft sin utgångspunkt i föreningens behov av utveckling. Med kommunerna Kungsbacka,
Halmstad och Laholm har överenskommelser tecknats för verksamhetsåren 2012-2014. Speciella
satsningar ska genomföras riktade till ledare.
Överenskommelserna med kommunerna Varberg, Falkenberg, och Hylte har förlängts och gäller även
för verksamhetsåret 2013.
Region Halland har till SISU utbetalt anslag för 2012 i en särskild överenskommelse. En avstämning av
förbundets verksamhet har genomförts och överenskommelsen gäller även för 2013.
Möjligheterna att svara upp mot idrottsrörelsens behov och önskemål av utveckling grundar sig i de
ekonomiska förutsättningarna som verksamheten ska bedrivas i.
Ett starkt kommunalt och regionalt stöd är en förutsättning för att SISU Halland ska kunna ta del av de
medel som fördelas centralt till idrottsrörelsens bildning och utbildning.
Styrelsens ekonomiska plan för verksamhetsåret 2012 var minus 800 000 kronor. Styrelsen föreslår
stämman att resultatet om minus 755 000 tkr balanseras i ny räkning.
Verksamhetsinriktning 2012-2013
Verksamhetsinriktning för 2012-2013 antogs vid förra stämman.
”Vi är där när idrotten lär” är visionen som Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna strävar efter.

Sidan 7 av 8

Fokuserade områden är:
att stärka idrottens ledare- och tränarutveckling
att stärka idrottens organisatoriska utveckling
att uppmärksamma den unga generationen
att stödja centrala idrottssatsningar
att utveckla social ekonomi
Som upplysning till stämman och bilaga till handlingarna finns även en verksamhetsplan för 2013.
Ekonomisk plan 2013
Styrelsen föreslår att stämman godkänner förslag till ekonomisk plan för 2013. Planen följer den
soliditetsplan som Förbundsstyrelsen beslutat om. En särskild satsning sker på värderingsfrågor i
utvecklingsprojektet Värdefullt samt i studiesatsningar för Unga ledare.
Det innebär att vi ska erbjuda lärgrupper, kurser, föreläsningar, kulturarrangemang samt olika former
av utvecklingsarbete enligt de krav, behov och önskemål som idrottsrörelsens ställer.
Vi ska vara ett offensivt studieförbund. Vi ska nå fler i verksamhet och mer verksamhet.
Styrelsen föreslår att stämman antar en underbalanserad budget om minus 200 000 kronor.
Avslutning
Vår personals förmåga att samarbeta, att finna nya vägar för utveckling, att skapa delaktighet och
engagemang, att vara öppen för nya idéer är en tillgång för den halländska idrotten och en
framgångsfaktor i framtida utveckling.
Ett tack till Hallands Idrottsförbunds styrelse och personal för gott samarbete, ett stort tack till SISU:s
duktiga personal, samt till ledamöterna i SISU-styrelsen för den goda samarbetsanda som finns i vårt
styrelsearbete.
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