Styrelsesammanträde 5 – 2010/11
SISU Hälsingland
2010 05 04
Närvarande
Anna-Karin Mohlin, Monica Lindblom, Sven-Gunnar Karlsson, Esbjörn Lindgren, Leif-Göran
Mosell, Gudrun Ekblom adjungerad och Ingela Nilsson personalrepresentant.
Frånvarande
Per Söderlund
Vid protokollet
Lars Ekengren

Anna-Karin Mohlin öppnar sammanträdet.

§1
§2

Styrelsen beslutar
Att
lägga årsmötesprotokollet och protokollet från det konstituerande mötet, från den 13 april med godkännande till handlingarna.
§3

Styrelsen beslutar
Att
med tillägg av punkten ”Möte med Halland” under övriga
frågor, godkänna förslaget till föredragningslista.

Sammanträdet öppnas

Föregående protokoll

Dagordningen

§4
OrganisationsLars Ekengren redogör för;
förändringar
-genomförd process och förhandling i arbetet med organisationsförändring,
-konsekvensen av organisationsförändringen där tre personer sägs upp
på grund av arbetsbrist,
-pågående arbete i två särskilda personalgrupper som har till syfte att öka
organisationens intäkter respektive identifiera möjliga besparingar,
-planerad personalaktivitet DF/ SISU med start den 8 juni som syftar till
att finna nya arbets- och samverkansformer efter genomförda organisationsförändringar.
§5
Styrelsen diskuterar intrycken från genomfört årsmöte den 13 april i
Hudiksvall.
Gudrun Ekblom tar upp frågan om konsekvenserna av valet av valberedning.
Styrelsen beslutar
Att uppdra till följande styrelseledamöter att genomföra möte med för
valberedningen valda SDF före den 1 oktober 2010, med syfte att
tydliggöra valberedningens uppgift och ansvar enligt stadgarna.

Uppföljning årsmöte

Att

-Per Söderlund – Bandy
-Leif-Göran Mosell – Fri idrott
-Esbjörn Lindgren – Ishockey
-Gudrun Ekblom -- Skidor
uppdra till Lars Ekengren att lista vilka SDF som finns representerade med föreningar i distriktet.

§6
Idrottspolitik
Gudrun Ekblom inleder med att redovisa RF:s valstrategi och faktasamLing för det idrottspolitiska arbetet inför valet 2010, enligt vid mötet
utdelade handlingar.
Styrelsen diskuterar vad som bör göras i närtid.
Styrelsen beslutar
Att till att börja med prioritera insatser i Söderhamn och Hudiksvall
med anledning av ifrågasatta kommunbidrag för SISU Hälsingland.
Att uppdra till Gudrun Ekblom och Anna-Karin Mohlin att i Hudiksvall delta i redan planerat möte med ordförande och chef i Socialoch fritidsnämnden, i samverkan med Härje Lindgren.
Att uppdra till Esbjörn Lindgren och Gudrun Ekblom att genomföra
ett möte med Kultur- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande
i Söderhamn.
Att uppdra till Lars Ekengren att skriva ett brev ställt till aktuell
nämnd, dess ledamöter och Kommunstyrelsen i Söderhamns kommun med anledning av halverat bidrag 2010.
Att uppdra till Lars Ekengren att ta fram faktauppgifter angående
studieförbunden, för övriga kommuner i distriktet.
Att arbeta för att genomföra möten med politiker i resterande
hälsingekommuner före semesterperioden.
§7
a) Personal
Lars Ekengren meddelar;
Att Kjell Lundin avtackats med gåva från DF/ SISU med anledning
av pensionering.
Att de centrala löneförhandlingarna pågår.
b) Ekonomi
Lars Ekengren redogör för budgetavstämning 2010 03 31, enligt vid
mötet utdelad handling.
c) Idrottspolitik
Gudrun Ekblom redogör för ett möte med Region Gävleborg den 22
april i Gävle. Ett positivt möte som kommer att följas av ytterligare
möten.
d) Idrott och Turism
Lars Ekengren redogör för arbetsläget i projektet Idrott och Turism.
e) Jämställdhet
Monica Lindblom och Esbjörn Lindgren meddelar att det inte finns
något nytt att rapportera.

Rapporter

f) Elitidrott
Sven-Gunnar Karlsson meddelar att det inte finns något nytt att rapportera.
g) Utbildningsverksamhet
Lars Ekengren redogör för pågående utbildningsverksamhet, enligt
tidigare utsänd handling.
h) Övrigt
Gudrun Ekblom redogör för medverkan vid invigningen av fotbollhallen ”Dinahallen” i Söderhamn den 22 april.
Styrelsen beslutar
Att godkänna rapporterna.
§8

a)Möte med SISU Hallands styrelse
Anna-Karin Mohlin tar upp frågan om eventuellt utbyte med SISU Hallands styrelse. De har föreslagit helgen 24-25 september.

Övriga frågor

Styrelsen beslutar
Att uppdra till Anna-Karin Mohlin att fortsätta diskussionen med
SISU Hallands ordförande och om möjligt hitta alternativt datum
för utbytet.
§9

Styrelsen beslutar
Att genomföra nästa möte söndag den 20 juni kl 09.30-16.00.
§ 10
Anna-Karin Mohlin förklarar sammanträdet avslutat.
Vid protokollet
Lars Ekengren
Sekreterare

Anna-Karin Mohlin
Distriktsordförande

Nästa möte

Sammanträdet
avslutas

