Styrelsesammanträde 13 – 2010/11
SISU Hälsingland
2011 09 17
Närvarande
Anna-Karin Mohlin, Ulla Fernlund, Monica Lindblom, Sven-Gunnar Karlsson (tom § 8), Esbjörn
Lindgren, Gudrun Ekblom adjungerad och Helena Nilsson, personalrepresentant.
Frånvarande
Per Söderlund och Leif-Göran Mosell

Vid protokollet
Lars Ekengren

§1

Sammanträdet öppnas

Anna-Karin Mohlin öppnar sammanträdet.
§2
Styrelsen beslutar
Att
lägga protokollet från den 13 juni med godkännande till
handlingarna.
§3

Föregående protokoll

Dagordningen

Styrelsen beslutar
Att
med tillägg av punkterna Årsmöte 2012 och Hälsingeguldet,
godkänna förslaget till dagordning.
§4
Idrottspolitiskt arbete
a) Sven-Gunnar Karlsson och Monica Lindblom redogör för möte med
tekniska nämndens ordförande Mikael Jonsson i Ovanåkers kommun.
b) Gudrun Ekblom redogör för genomförda möten med representanter för Hudiksvalls-, Ljusdals- och Nordanstigs kommuner, enligt
vid mötet utdelad handling (bifogas protokollet). Ulla Fernlund medverkade vid genomförda möten med Nordanstigs kommun.
Styrelsen beslutar
Att uppdra till Gudrun Ekblom, Ulla Fernlund, Härje Lindgren och
Lars Ekengren att representera DF/ SISU i det idrottspolitiska
rådet i Hudiksvall.
Att arbeta fram en lämplig metod för dokumentation och uppföljning
av styrelsens idrottspolitiska arbete i de olika kommunerna
§5
DistriktsledningsAnna-Karin Mohlin redogör för inbjudan RF/ SISU:s distriktslednings- konferens
konferens på Bosön 23-25 september, där utöver Anna-Karin även
Gudrun Ekblom och Lars Ekengren deltar.
Styrelsen konstaterar att flertalet av konferensens frågor har diskuterats
vid nyss avslutad regional förtroendemanna- och chefsträff.
§6
Lars Ekengren redogör för förslag till genomförande av styrelsens
planeringskonferens 18-20 november.

Planeringskonferens

Styrelsen diskuterar ramar och upplägg.
Styrelsen beslutar
Att genomföra styrelsens planeringskonferens i Helsingfors den
18-20/ 11, enligt följande ramprogram;
18/ 11 Tågresa Hälsingland – Stockholm
16.00 Konferensstart ombord på Viking Line
19.30 Middag
19/ 11 09.00 Konferenspass 2
12.00 Fri tid inkl lunch i Helsingfors
16.00 Konferenspass 3
19.30 Middag
20/ 11 09.30 Ankomst Stockholm och hemfärd med tåg.
§7
Projekt
Lars Ekengren redogör för;
-att IPP i Hudiksvall fortsätter i SISU:s regi ytterligare en omgång tom
januari 2012, med möjligheter att få förlängt i ytterligare 2 år.
-SISU-distriktet har beviljats en del av sökta projektmedel av SISU riks
för att genomföra en verksamhet ”Nätbaserat lärande” med fokus på
föreningskunskap.
Helena Nilsson redogör för;
-satsningen ”Värdefullt”, där 37 föreningar har rekvirerat det särskilda
material som finns framtaget. Höstens Sportpass i fyra av distriktets
kommuner kommer att profileras med utgångspunkt från värdegrundsmaterialet ”Värdefullt”.
-Ansökan om projektmedel från Allmänna arvsfonden för ”Skolsamverkan Enånger”, har avslagits. Tillsammans med Hudiksvalls kommun pågår samtal om alternativa lösningar.
-Hos RF sökta stimulansmedel för ”Bredd och motion för vuxna”, där
DF fått 50 000 kronor.
§8
Omvärldsbevakning
Styrelsen konstaterar att mycket av tidigare avrapporterad verksamhet
och aktiviteter innehåller stora delar av omvärldsspaning.
Vi diskuterar också de nya kommande kraven på föreningars redovisningskrav och allt fler föreningars problem att driva förening.
§9
a) Personal
Lars Ekengren redogör för;
-Att Mats Tjernberg har beviljats tjänstledighet för prövande av annan
tjänst under ett år från och med den 1 december. Arbetet med att hitta
bästa möjliga lösning under tjänstledigheten pågår.
-Att löneförhandlingarna gällande perioden 2011 08 01 – 12 10 31 är
genomförda.
-Att Marcus Söderlund som vikarierar för Svenne Johansson har
börjat sin anställning.

Rapporter

b) Ekonomi
Lars Ekengren redogör för;
-Resultaträkning 2011 06 30, enligt tidigare utsänd handling,
-inskickad ansökan om landstingsbidrag för 2012.
c) Utbildningsverksamhet
Lars Ekengren redogör för arbetsläget i den statsbidragsberättigade
utbildningsverksamheten, enligt vid mötet utdelad handling.
d) Region Gävleborg
Lars Ekengren redogör för kontakterna med Region Gävleborg och
det svar som i samverkan med Gästriklands Idrottsförbund skickats
in angående utmaningar och möjligheter för länets framtida utveckling.
e) Uppvaktningar
Ulla Fernlund redogör för deltagande i Lindefallets IF:s 75 årsjubileum,
den 6 augusti.
Gudrun Ekblom meddelar att Anna-Karin Mohlin har uppvaktats i samband med hennes 50 års dag.
f) Deltagande på årsmöte
Esbjörn Lindgern redogör för sitt deltagande den 22 juni på Hälsinglands Ishockeyförbunds årsmöte.
Styrelsen beslutar
Att
godkänna rapporterna.
§ 10
Nästa möte
Styrelsen beslutar
Att
genomföra nästa sammanträde i samband med tidigare beslutad
planeringskonferens.
§ 11

Övriga frågor

a) Årsmötet 2012
Styrelsen diskuterar var årsmötet 2012 ska genomföras.
b) Hälsingeguldet
Styrelsen konstaterar att Hälsingeguldet ännu inte är utdelat.
Styrelsen beslutar
Att genomföra årsmötet den 17 april 2012, i Söderhamn.
Att uppdra till Lars Ekengren att skriva till Daniel Richardsson
och Anders Södergren och fråga efter möjligt tillfälle att dela
ut Hälsingeguldet.
§ 12
Anna-Karin Mohlin förklarar sammanträdet avslutat.
Vid protokollet

Lars Ekengren
Sekreterare

Anna-Karin Mohlin
Distriktsordförande

Sammanträdet
avslutas

