Styrelsesammanträde 11 – 2010/11
SISU Hälsingland
2011 03 21
Närvarande
Anna-Karin Mohlin, Monica Lindblom, Ulla Fernlund, Sven-Gunnar Karlsson, Esbjörn
Lindgren, Leif-Göran Mosell, Gudrun Ekblom (adjungerad) och Helena Nilsson,
personalrepresentant.
Frånvarande
Per Söderlund

Vid protokollet
Lars Ekengren

§1

Sammanträdet öppnas

Gudrun Ekblom öppnar sammanträdet.
§2
Styrelsen beslutar
Att
lägga protokollet från den 14-15 januari med godkännande till
handlingarna.

Föregående protokoll

§3
Styrelsen beslutar
Att
med tillägg av punkten ”Årsmöte SUH” under Övriga frågor,
godkänna förslaget till dagordning.

Dagordningen

§4
Verksamhetsberättelse/
Gudrun Ekblom, Helena Nilsson och Lars Ekengren redogör för förslag Årsredovisning
till Verksamhetsberättelse och Årsredovisning för 2010, enligt vid
mötet utdelad handling.
Styrelsen diskuterar innehållet i Verksamhetsberättelsen och Årsredovisningen.
Styrelsen beslutar
Att
med diskuterade justeringar godkänna förslaget till Verksamhetsberättelse 2010.
Att
med tillägg av diskuterade förtydliganden godkänna förslaget till
Årsredovisning 2010.
§5
Lars Ekengren redogör för förslag till budget 2011, enligt tidigare
utsänd handling.
Styrelsen beslutar
Att godkänna förslag till budget för 2011.

Budget för 2011

§6
Gudrun Ekblom redogör för inbjudan till SDF-konferens 8-9 april i
Gävle.

SDF-konferens

Styrelsen beslutar
Att styrelsens ledamöter kontaktar ”sina” SDF för att påminna om
SDF-konferensen.
§7
Kommunträffarna
Gudrun Ekblom redogör för genomförda träffar med kommunala företrädare från 5 av distriktets sex kommuner. Båda träffarna upplevdes
som meningsfulla och givande.
Styrelsen diskuterar uppföljningen av dessa aktiviteter.
Styrelsen beslutar
Att styrelseledamöter och tjänstemän i HIF/SISU möter samlat de
kommunala förtroendevalda och tjänstemän kommunvis (Söderhamn och Hudiksvall), som deltog i tidigare genomförda träffar.
Önskvärt är att även KS-ordförande medverkar. Detta ska genomföras enligt de kommunala företrädarnas presenterade tidplan.
Att tjänstemän i HIF/SISU möter de kommunala tjänstemän (Bollnäs,
Ovanåker, Ljusdal) som deltog utan medverkan av nämndordförande i tidigare genomförda träffar. Detta ska genomföras enligt
de kommunala företrädarnas presenterade tidplan.
Att styrelsens ledamöter besöker de nämndordförande som inte deltog
i tidigare genomförda träffar (Bollnäs, Ovanåker, Ljusdal och
Nordanstig). Önskvärt är att även KS-ordförande medverkar.
Detta ska genomföras före 30 juni.
§8
Gudrun Ekblom inleder med att tydliggöra de punkter som är kvar att
enas om när det gäller styrelsens arbete.
Styrelsen diskuterar kontaktansvaret gentemot SDF, kontakterna med
personal, vilka övriga ansvarsområden som bör finnas med och behovet
av uppföljning av styrelsens sammanträden.
Styrelsen beslutar
Att följande gäller för kontaktansvar gentemot SDF;
Gudrun Ekblom
Bowling, Skidor, Brottning
Anna-Karin Mohlin Cykel, Korpen, Badminton
Monica Lindblom
Fotboll, Budo, Handikapp
Ulla Fernlund
Orientering, Ridsport
Esbjörn Lindgren
Ishockey, Skolidrott, Kanot
Sven-Gunnar Karlsson Bordtennis, Innebandy, Golf
Leif-Göran Mosell
Friidrott, Gång/vandring, Skyttesport
Pär Söderlund
Bandy, Flygsport
Att styrelsens ledamöter ska bjudas in till de verksamhets- och personalmöten som genomförs.
Att områdena Idrottspolitik och Omvärldsbevakning ska finnas med
som styrelsens ansvarsområden.

Styrelsearbetet

Att
Att
Att

de ledamöter som inte deltar i ett styrelsemöte själv kontaktar
ordförande för att bli uppdaterad.
uppdra till Lars Ekengren att skicka de handlingar som delas ut vid
mötet till ej närvarande ledamöter.
utbytet SISU Hallands distriktsstyrelse genomförs om möjligt våren
2012.

§9
Gudrun Ekblom redogör för hur processen för Hälsingeguldet har
fungerat där resultatet blev att 2010 års Hälsingeguld tilldelas
Daniel Rickardsson och Anders Södergren.
Resultatet har presenterats i hälsingetidningarna.

Hälsingeguldet 2010

Styrelsen beslutar
Att uppdra till kansliet att tillsammans med pristagarna finna lämplig
tid för utdelningen.
§ 10
Gudrun Ekblom redogör för förutsättningarna inför Riksidrottsmötet i
Uppsala 27-29 maj.

Riksidrottsmötet

Styrelsen beslutar
Att
utse Anna-Karin Mohlin till ombud med Esbjörn Lindgren
som ersättare vid SISU-stämman.
§ 11
a) Personal
Lars Ekengren redogör för läget i personalgruppen.

Rapporter

b) Ekonomi
Lars Ekengren redogör för budgetavstämning per den 28 februari,
enligt tidigare utsänd handling.
c)Utbildningsverksamhet
Lars Ekengren redogör för att det fortfarande inte finns möjlighet att ta
fram rapporter ur utbildningsmodulen.
d) Remissvar organisationsutredningen
Gudrun Ekblom redogör för distriktets remissvar på organisationsutredningen, enligt tidigare utsänd handling.
e) Utbildningsdag antidoping
Sven-Gunnar Karlsson och Helena Nilsson redogör för deltagande i en
utbildningsaktivitet arrangerad av Bollnäs kommun med Dopingjouren
som genomförare.
Styrelsen beslutar
Att godkänna rapporterna.
§ 12
Nästa möte
Styrelsen beslutar
Att
genomföra nästa sammanträde den måndag den 13 juni kl 17.00.

§ 13
a) SUH:s årsmöte
Gudrun Ekblom redogör för inbjudan till SUH:s årsmöte den 29/ 3 i
Bollnäs.

Övriga frågor

Styrelsen beslutar
Att utse Sven-Gunnar Karlsson att representera styrelsen vid SUH:s
årsmöte den 29 mars i Bollnäs.
§ 14
Gudrun Ekblom förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Lars Ekengren
Sekreterare

Anna-Karin Mohlin
Distriktsordförande

Gudrun Ekblom
Mötesordförande

Sammanträdet
avslutas

