Protokoll årsstämma 2010

Protokoll fört vid årsstämma för Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland, Varbergs
Stadshotell, lördagen den 27 mars 2010 klockan 14.00. Närvarande utöver röstberättigade
ombud:







Leif Bolin, Förbundsstyrelsen SISU Idrottsutbildarna
Susanne Erlandsson, Riksidrottsstyrelsen
Gunnar Johansson (Årets utbildare 2009)
SISU distriktets ledamöter
SISU distriktets anställda
Hallands Idrottsförbunds ledamöter

Stämman föregicks av utdelning av stipendiet Årets Utbildare 2009. Ordförande Göte Arvidsson utdelade utmärkelsen till Gunnar Johansson, SK Hylte.
Stämman delgavs motiveringen till utmärkelsen.
Gunnar Johanssons engagemang för att utveckla skidklubben i Hylte är stor. Med kraft har Gunnar Johansson tagit sin an rollen som utbildningsledare. Gunnar har starkt bidragit till att utveckla
föreningen med olika lärgrupper och föreläsningar. Det handlar om allt ifrån ämnen som kost,
teambuilding, framtidsfrågor, träningslära till kurser om att valla skidorna rätt.
Det är många aktiva och ledare som är engagerade i SK Hylte men i sin roll som pådrivare och
utbildningsledare är Gunnar Johansson en värdig mottagare av utmärkelsen Årets utbildare
2009.

Gunnar Johansson riktar ett varmt tack till SISU styrelse och personal med hopp om fortsatt
framgångsrikt samarbete.
§1

Stämman öppnas

Inledningsanförande av distriktets ordförande Göte Arvidsson
Ordförande föredrar styrelsens förslag till verksamhetsberättelse med årsredovisning
2009, verksamhetsinriktningen för 2010-2011 samt ekonomisk plan för 2010.
Styrelsen har under året ägnat stor kraft i att fundera på framtiden. I ett remissyttrande över svensk idrott i framtiden delar vi Riksidrottsstyrelsens och SISU förbundsstyrelses uppfattning att ”SISU Idrottsutbildarna även i framtiden ska vara en
självständig studieförbundsorganisation för idrottens studie-, bildnings-, och utbildningsverksamhet”.
Studieförbundet bildades av fyra olika skäl och är ingen idrottsorganisation, vilket
ofta glöms i olika debatter. Uppdraget som samhället gav och ger oss har väl infriats. Bl a genom den fria roll som ett studieförbund kan och bör ha. Statens vidgade uppdrag har möjliggjort en ytterligare satsning på kompetensutveckling av ledare.
Den traditionella kursverksamheten håller en hög nivå i Halland. Bl a har två större
kurshelger har genomförts för organisations- och aktivitetsledare samt en omfattande satsning på det nya administrativa informationssystemet – ”IdrottOnline”.
SDF-kurser, där SISU Idrottsutbildarna kontrollerar kursutbudet och för en dialog
med utbildningsledare har varit omfattande.
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En förutsättning för att bedriva omfattande regionala kurs- och utvecklingsverksamheten är stödet från Region Halland och det kommunala ledarutbildningsbidraget.
Det centrala utvecklingsstödet, tillsammans med kommunala anslag, utgör grunden till de över 600 föreningsbesök som våra utbildningskonsulenter gör i närmare
300 föreningar.
Under sommaren genomförde vi åter vår Forumteater. Denna gång med tema
”Sätt glädjen i centrum” som en del av Svensk Idrott – världen bästa.
SISU Idrottsutbildarnas del i Idrottslyftet – nämligen Ledarförsörjning, har spelat en
betydande 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.
Föreläsningar har genomförts och främst då i föreningarna. Under hösten bjöd vi in
11 externa föreläsare i syfte att visa vår verksamhet och nå nya grupper med ett
lyckat resultat.
Totalt har antalet utbildningstimmar ökat med 6000 timmar jämfört med 2008 och
vi gick i mål med 38 000 timmar.
Styrelsen har, efter avstämning, överenskommelser för 2010 med Region Halland
och 4 kommuner i Halland. 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. Att några kommuner inte ger bildningsstöd
till idrottsrörelsen är oroväckande. Den största folkrörelsen borde ha samma förutsättningar som andra folkrörelser att bedriva demokratiskolning.
Efter beslut vid Förbundsstämman i Visby 2009 föreslår styrelsen att Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna i Halland under perioden 2010-2011 ska verka i följande fokuserade områden: stärka idrottens ledar- och tränarutveckling, stärka
idrottens organisatoriska utveckling, uppmärksamma den unga generationen,
stödja centrala idrottssatsningar samt utveckla social ekonomi
Styrelsen föreslår vidare att stämman godkänner förslag till verksamhetsplan och
ekonomisk plan för 2010. 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 vill vara ett offensivt studieförbund. Vi vill på olika sätt synas. Vi avsätter 300 tkr
för detta ändamål. Marknadsföring och studieaktiviteter under verksamhetsåret
2010 då vi firar 25 år, samt 300 tkr för att täcka upp kostnader i de kommuner som
inte ger oss ekonomiskt stöd.
Ett tack till Hallands Idrottsförbunds styrelse och personal för gott samarbete, ett
stort tack till SISU:s duktiga personal och till sist ett stort tack till ledamöterna i
SISU-styrelsen för den goda samarbetsanda som finns i vårt styrelsearbete.
Ordförande förklarade därefter SISU Idrottsutbildarnas stämma för öppnad.
Ordförande föreslår därefter ombuden
att
ajournera stämman under det att Hallands Idrottsförbunds stämma genomförs.
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Stämman beslutar
att
ajournera stämman enligt förslag.
----------------------------------------------------------Upptogs förhandlingarna
§2

Fastställande av röstlängd för stämman

Följande ombud har kvitterat närvarolista:
Bandy
Bilsport Västra
Bordtennis
Bordtennis
Bowling
Brottning
Budo & Kampsport
Budo & Kampsport
Dövidrott
Fotboll
Fotboll
Fotboll
Fotboll
Friidrott
Friidrott
Golf
Gymnastik
Gymnastik
Gång-och Vandring
Handboll
Handboll

Hans-Erik
Börje
Malin
Lina
Irene
Niclas
Monica
Paivi
Bengt Åke
Lars-Erik
Mikael
Elinor
Ing-Marie
Per Johan
Rolf
Stefan
Elly
Roland
Thomas
Ulf
Åke

Bengtsson
Blomén
Karlsson
Mattsson
Henriksson
Andersson
Lindberg
Aho
Malmberg
Carlsson
Hansson
Eliasson
Johansson
Brorsson
Axelsson
Ågren
Svensson
Svensson
Wessberg
Johansson
Gabrielsson

Handikappidrott
Innebandy
Ishockey
Korpen
Korpen
Motorcykel Västra
Mångkamp
Orientering
Orientering
Ridsport
Ridsport
Ridsport
Rodd
Skidor
Skidor
Skolidrott
Skolidrott
Skolidrott
Sportskytte
Tennis
Vattenskidor

Lars
Nilsson
Roy
Silverby
Torbjörn Johansson
Liss
Bossmark
Ivar
Öhrn
Kenneth
Dahllöf
Mats
Tellqvist
Mikael
Aftevik
Ingmar
Eriksson
Jannica
Krafft
Sverker
Magnusson
Birgitta
Gunnesson
Ann-Sofi Stjernström
Gunnar
Johansson
Anita
Svensson
Ralph
Sjöberg
Björn
Laid
Camilla
Hamnemo
Henrik
Johnsson
Lars-Göran Persson
Elsie
Antonsson

Stämman beslutar
att
fastställa röstlängden till 42 ombud (representerande 27 idrotter)
§3
Fråga om stämmans behöriga utlysande
Utbildningschefen Olle Kristenson meddelar
att
stämman är utlyst i brev till specialdistriktsförbund och övriga medlemsorganisationer 16 november 2009 samt utlyst samma datum på hemsidan.
att
specialdistriktsförbund och övriga medlemsorganisationer har bjudits in genom
separat kallelse 19 januari 2010.
Stämman beslutar
att
stämman är behörigt utlyst.
§4
Val av ordförande för stämman
Valberedningen föreslår Hans Inge Sjögren, Falkenberg, till ordförande för stämman.
Stämman beslutar
att
välja Hans Inge Sjögren till ordförande för stämman.
Hans Inge Sjögren tackar för förtroendet att återigen 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 Malin Karlsson och Mats Tellqvist att jämte ordförande justera stämmans protokoll, tillika rösträknare
Stämman beslutar
att
utse Malin Karlsson och Mats Tellqvist att jämte ordföranden justera
stämmans protokoll.
att

utse Malin Karlsson och Mats Tellqvist till stämmans rösträknare.

§7

Fastställande av föredragningslista för stämman

Mikael Aftevik, orientering önskar ta upp en övrig fråga på föredragningslistan. Mötesordförande upplyser stämman att om frågan inte passar in under någon punkt och inte är av ekonomisk karaktär kan stämman medgiva en övrig fråga.
Stämman beslutar
att
fastställa föredragningslistan enligt utsänt förslag samt med tillägg om övrig
fråga.
§8

Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser

Mötesordförande föreslår att såväl verksamhets- som förvaltningsberättelse 2009.01.01—
2009.12.31 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.
I samband med Hallands Idrottsförbunds stämma önskade Monika Lindberg, budo & kampsport ett förtydligande i den del som avser statistik över kursverksamhet. Utbildningschefen
informerar stämman att kursverksamheten som redovisas avser endast deltagare från föreningar med hemvist i Halland. I övrigt ska styrelsens återkomma till såväl Monika Lindberg
som Hallands Idrottsförbunds styrelse med svar.
Stämman beslutar
att
med ett godkännande lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.
att
med ett godkännande lägga förvaltningsberättelsen till handlingarna.
§9

Behandling av revisorernas berättelse

Stämman beslutar
att
lägga revisorerna berättelse till handlingarna
§ 10

Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen

Stämman beslutar
att
,enligt revisorernas förslag, bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2009.
§ 11

Behandling av verksamhetsinriktning och de ekonomiska förutsättningarna för densamma

Mötesordförande föreslår att verksamhetsinriktning 2010-2011 och ekonomiska förutsättningar
för 2010 ska anses vara föredragen eftersom de utsänts till ombuden i god tid enligt stadgarna
samt föredrogs av styrelsens ordförande vid inledningen av stämman.
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Styrelsen delger även stämman verksamhetsplan för 2010.
Styrelsen föreslår
att
stämman antar styrelsens förslag till verksamhetsinriktning för 2010-2011
att
stämman antar styrelsens förslag till ekonomisk plan omfattande resultat om
minus 600 000 kronor att täckas av eget kapital
Ordförande lämnar ordet fritt.
Stämman beslutar
att
bifalla styrelsens förslag till verksamhetsinriktning 2010-2011 samt ekonomisk
plan för 2010.
§ 12

Styrelsens förslag till stämman och behandling av inkomna motioner

Styrelsen har inga förslag till stämman. Inga motioner från medlemsorganisationer har inkommit till stämman.
§ 13

Val av distriktsordförande tillika ordförande i distriktsstyrelsen för en tid
av 1 år
Valberedningen föreslår omval av Göte Arvidsson, Haverdal, som distriktets ordförande.
Stämman beslutar
att
enhälligt, genom acklamation, välja Göte Arvidsson till ordförande.
§ 14
Val av 3 övriga ledamöter i distriktsstyrelsen för en tid av 2 år
Valberedningen föreslår omval av Cecilia Andersson, Varberg, Susanne Jansson, Halmstad
samt Ulf Nilsson, Varberg, för en tid av 2 år.
Stämman beslutar
att
välja Cecilia Andersson, Susanne Jansson samt Ulf Nilsson som ledamöter.
§ 15

Beslut om att utse auktoriserad revisor jämte personlig ersättare för
en tid av 1 år
Valberedningen föreslår att stämman utser auktoriserad revisor Jan Ove Bengtsson, Falkenberg med Marianne Thorsson, Ullared, som personlig ersättare för en tid av 1 år.
Stämman beslutar
att
utse Jan Ove Bengtsson som auktoriserad revisor med Marianne Thorsson
som personlig ersättare.
§ 16
Val av en lekmannarevisor jämte personlig ersättare för en tid av 1 år
Valberedningen föreslår nyval av Lennart Kull, Falkenberg, som lekmannarevisor samt omval
av Gun Henningsson, Veinge, som personlig ersättare för en tid av 1 år.
Stämman beslutar
att
välja Lennart Kull som lekmannarevisor med Gun Henningsson som personlig
ersättare.
§ 17

Val av ordförande i valberedningen för en tid av 1 år

Torbjörn Johansson föreslår omval av Ingmar Eriksson, orientering.
Stämman beslutar
att
välja Ingmar Eriksson som ordförande i valberedningen.
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§ 18

Val av 2 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år

Torbjörn Johansson föreslår Christina Brogårde, fotboll, och Bernt Andersson, gymnastik.
Stämman beslutar
att
välja Christina Brogårde och Bernt Andersson till ledamöter i valberedning.
§ 19

Övrig fråga

Mikael Aftevik, orientering, delger stämman en övrig fråga. O-ringen kommer att genomföras i
Halland 2012. Arrangemanget är omfattande. En stab om 1 500 funktionärer ska rekryteras.
Finns det möjlighet att SISU Idrottsutbildarna kan vara behjälpliga att skapa en funktionärspool
att användas i såväl detta arrangemang som andra?
Utbildningschefen informerar stämman att redan idag har SISU Idrottsutbildarna en konsulent
som samverkar med arrangören av O-ringen 2012. SISU Idrottsutbildarnas roll är att vara
behjälplig med studier och utbildning för såväl arbetsgrupper som funktionärer.
Distriktsordförande Göte Arvidsson besvarar frågan med att styrelsen tar upp frågan i samband med styrelsesammanträde och återkommer till Hallands Orienteringsförbund.
§ 20

Stämmans avslutande

Mötesordförande överlämnar ordet till distriktsordförande Göte Arvidsson som tackar för förtroendet som givits honom att leda distriktsstyrelsen kommande år.
Mötesordförande överlämnar ordet till Förbundsstyrelsens ledamot Leif Bolin.
Anförande av Leif Bolin, SISU Idrottsutbildarnas Förbundsstyrelse
SISU Idrottsutbildarna ska vara ett offensivt studieförbund, men även trovärdiga i det vi
gör. Vi kommer inte att begära mer i statsbidrag, men däremot vill vi ha mer i regionaltoch kommunalt bidrag. Vissa distrikt har en bra dialog med beslutfattare och då ska vi
inte störa den relation som är uppbyggd. Däremot kan vi vara ett stöd för de distrikt som
så önskar.
SISU ska arbeta i några fokusområden under kommande år. Prioritet sätts på ledare och
framförallt organisationsledare. Satsningar sker runt om i landet på Idrottens föreningslära – så även här i Halland.
Ett av idrottens valtema detta år är att säkerställa stödet till SISU. Av bl a den anledningen har vi gjort en s k nollmätning över vilken kännedom föreningar och SF har om
oss. Undersökning visar att generellt är målgrupperna mycket nöjda med vad SISU Idrottsutbildarna levererar. Dock finns en förbättringspotential hos föreningarna. Å andra
sidan har vi redan en stark relation med föreningar vi samverkar med. Vi ska bli bättre
på att kommunicera så att föreningar verkligen vet vad vi erbjuder.
Vi redovisar i Sverige en minskning i antal kulturarrangemang, vilket jag personligen inte
tycker är bra. Men å andra sidan har vi i övrigt haft ett framgångsrikt år. Vi har ökat såväl
arrangemang som antalet deltagare och utbildningstimmar.
Ett tack för att ni är en del av detta.
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Göte Arvidsson tackar Leif Bolin och överlämnar en gåva.
Göte Arvidsson passar även på att hjärtligt tacka Sten Olsson, som alltsedan 1994 har haft
förtroendeuppdraget att vara revisor, på senare år lekmannarevisor. Det är ett otal verifikationer som Sten granskat under 15 års verksamhet. Hela tiden med ett djupt engagemang och
glimten i ögat. Uppvaktning sker senare.
Avslutningsvis tackar Göte Arvidsson stämmans ordförande Hans Inge Sjögren, för ett sedvanligt förtjänstfullt ordförandeskap under stämman genom att överlämna en gåva.
På förslag från mötesordförande Hans Inge Sjögren riktar stämman sitt tack till distriktsstyrelsen för ett väl genomfört verksamhetsår.
Hallands Idrottsförbunds ordförande Björn Andersson tackar SISU Idrottsutbildarnas personal
för ett väl genomfört Idrottsforum med tillhörande stämmor.
Stämmans ordförande förklarar därefter stämman för avslutad.

Olle Kristenson
Stämmans sekreterare

Hans Inge Sjögren
Stämmans ordförande

Malin Karlsson
Justerare

Mats Tellqvist
Justerare
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