Styrelsesammanträde 7 – 2010/11
SISU Hälsingland
2010 08 19
Närvarande
Anna-Karin Mohlin, Monica Lindblom, Ulla Fernlund, Sven-Gunnar Karlsson, Esbjörn
Lindgren, Leif-Göran Mosell, Gudrun Ekblom adjungerad och Mats Olsson
personalrepresentant.
Frånvarande
Per Söderlund
Vid protokollet
Lars Ekengren
§1

Sammanträdet öppnas

Anna-Karin Mohlin öppnar sammanträdet.
§2
Styrelsen beslutar
Att
lägga protokollet från den 20 juni med godkännande till handlingarna.

Föregående protokoll

§3
Styrelsen beslutar
Att
godkänna förslaget till föredragningslista.

Dagordningen

§4
Ekonomisk halvårsLars Ekengren redogör för en ekonomisk avstämning per den 30 juni avstämning
2010, med följande kommentarer;
-periodens bokförda resultat är 574 000 kronor som efter periodiseringar
istället blir -108 000 kronor,
-verksamhetsmålet har justerats uppåt med 10 450 utb.timmar vilket
försämrar prognostiserat resultat på helår med nära 160 000 kronor,
-helårsresultat är prognostiserat till – 299 000 kronor,
Styrelsen beslutar
Att
uppdra till Lars Ekengren att ta fram ekonomisk avstämning med
resultaträkning per den 30 september, i likhet med den som
presenterats vid detta möte.
§5
Idrottspolitik
Gudrun Ekblom meddelar att;
-besök Nordanstigs kommun tillsammans med Ulla Fernlund är planerat
till vecka 34,
-en träff med företrädare från Hudiksvalls kommun har genomförts tillsammans med Mats Tjernberg.
Monica Linblom meddelar att träffar med Bollnäs och Ovanåkers kommuner är planerade, tillsammans med Sven-Gunnar Karlsson.
Styrelsen diskuterar behovet av underlag inför träffarna med kommunala

företrädare och tidigare beslut om lokala insändare.
Styrelsen beslutar
Att
uppdra till kansliet att ta fram uppgifter om utvecklingen utbildningstimmar och ledarförsörjningsmedel för Bollnäs, Ovanåker
och Nordanstigs kommuner.
Att
uppdra till kansliet att ta fram ett generellt underlag för lokala
insändare som också är möjligt att lokalanpassa.
§6
Valberedningen
Gudrun Ekblom redogör för hur arbetet med att stödja valberedning är
påbörjat. Förberedelser är planerade med målet att få med aktuella
SDF:representanter till valberedningsmöte den 23 oktober.
§7
Möte med Halland
Anna-Karin Mohlin redogör för förutsättningar för utbytet med styrelsen
i distriktet Halland i Järvsö den 24-25/ 9. Gotland har anmält förhinder.
Lars Ekengren meddelar att Järvsöbaden är bokat enligt ramprogrammet.
Styrelsen diskuterar programinnehåll och ansvarsfördelning.
Esbjörn Lindgren och Leif-Göran Mosell meddelar att de har förhinder
att delta.
Styrelsen beslutar
Att Anna-Karin Mohlin får fortsatt uppdrag att i samverkan med
Halland arbeta med ramprogrammet.
§8
Gudrun Ekblom redogör för en inbjudan till ett särskilt möte ang
Reg EIC:s framtid den 31 augusti i Gävle.
Styrelsen diskuterar framtida engagemang i elitidrottsfrågorna och
representation vid framtidsmötet den 31/ 8.

Reg EIC

Styrelsen beslutar
Att uppdra till Gudrun Ekblom och Sven-Gunnar Karlsson att representera distriktet vid aktuell träff.
§9
Lars Ekengren redogör för förutsättningar att under vintern 2010-11
genomföra en SDF-konferens på VikingLines ”Ålandsbåt”.

SDF-konferens

Styrelsen beslutar
Att uppdra till Gudrun Ekblom och Sven-Gunnar Karlsson att vid
mötet med distrikten Dalarna och Gästrikland den 31 / 8 testa idén
om gemensam SDF-konferens i Gävle.
Att Lars Ekengren får motsvarande uppdrag när det gäller distriktschefernas träff den 8-9/ 9.
§ 10
Rapporter
a) Personal
Lars Ekengren meddelar att;
-anställningarna för de tre uppsagda är avslutade,
-två av tidigare anställda erbjudits och accepterat anställning som projektledare för projektet ”Idrott-Projekt-Praktik” i Hudiksvall,
-diskussionen om förändringar på distriktskontoret har påbörjats.

b) Ekonomi
Denna fråga har diskuterats under särskild punkt ovan.
c) Idrottspolitik
Denna fråga har diskuterats under särskild punkt ovan.
d) Idrott och Turism
Mats Olsson redogör för arbetsläget i projektet Idrott och Turism,
enligt följande;
Ljusdal; planerad sommarcamp är uppskjuten till nästa sommar,
intresse finns även för en vintercamp. Totalt är 8 föreningar involverade i arbetet.
Ovanåker: Viksjöforsbaletten är i gång med aktiviteter.
Bollnäs: Bollnäs Golfklubb har planerat för arrangemang nästa år.
Söderhamn: Söderhamns Ishockeyklubb och SUIF, har genomfört
och planerar för ytterligare läger och arrangemang. Söderhamns
Friidrott planerar för aktiviteter.
Hudiksvall: Svalt intresse.
Kontakter och samverkan med Hälsingeturism fungerar mycket bra.
e) Jämställdhet
Esbjörn Lindgren redogör för hur arbetet går med att engagera aktuella genuspedagoger för medverkan vid kommande styrelsemöte.
f) Elitidrott
Gudrun Ekblom redogör för senaste mötet med styrgruppen
g) Utbildningsverksamhet
Lars Ekengren redogör för pågående utbildningsverksamhet, enligt
tidigare utsänd handling.
h) Övrigt
Lars Ekengren redogör för uppdaterad Verksamhetsbeskrivning,
enligt vid mötet utdelad handling.
Styrelsen beslutar
Att komplettera utbildningsstatistiken med kommunvisa mål vid
kommande redovisningar.
Att i övrigt godkänna rapporterna.
§ 11

Nästa möte

Styrelsen beslutar
Att genomföra nästa möte 22-23 oktober (lunch-lunch).
§ 12
Anna-Karin Mohlin förklarar sammanträdet avslutat.
Vid protokollet
Lars Ekengren
Sekreterare

Anna-Karin Mohlin
Distriktsordförande

Sammanträdet
avslutas

