PROTOKOLL Nr. 7/17
Ålands Idrotts styrelsemöte
Datum: Måndag 21.8.2017
Tid: kl.17:32 – 19:20
Plats: Idrottens Hus
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Närvarande:

Edgar Vickström
Annica Östermalm
Mikael Granskog
Kirsi Jansson
Agneta Erlandsson-Björklund
Lillemor Fagerstedt
Anders Eriksson
Marcus Englund
Ida Lindqvist
Kim Gylling
Jani Westerlund
Lena Eriksson

(EV) ordförande
(AÖ)
(MG)
(KJ)
(AEB) (§ 46-48)
(LF)
(AE)
(ME)
(IL)
(KG)
(JW) sekreterare/sportchef
(LE) Utbildningsansvarig

Frånvarande:
Ärenden:
§ 46/17.

Mötets öppnande
Mötesordförande öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna
kl. 17:32.

§ 47/17.

Protokolljustering
Protokoll 6/17 förklarades justerat.

§ 48/17.

Rapporter
Fördelningsgruppen
MG presenterade fördelningsgruppens grundläggande principer för fördelning
av bidrag till idrotten. Främst de nyare principerna för det som kallas riktade
bidrag för barn- och ungdomsidrott presenterades. Bilaga 48/17/1
Barn- och ungdomsidrottsgruppen
Rapport enligt protokoll 48/17/2
Bestämmelser och riktlinjer för barn- och ungdomsidrotten på Åland
Konstateras att ÅI:s dokument bör uppdateras och förbättras eftersom flera
idrotter uppvisar policydokument som står i strid med reglernas syfte.
Kanslipersonalen bereder underlag till nästa möte. Arbetsgrupperna bör samlas
för gemensamma diskussioner i ärendet. Till nästa möte bör förslag föredras
som behandlas och fastställs av styrelsen.
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§ 48/17.

Rapporter forts.
Ekonomisk rapport. Konstaterades att bidrag om 970.000€ beviljats för 2017
vilket är drygt 50.000€ mer än 2016.
Förbundets ekonomi är fortsatt god, och rapport skickas ut till styrelsen så snart
bokföringsbyrån gjort den klar.
Budgetförhandlingar med LR inför 2018
JW föredrog om att förhandlingar om idrottens budget för 2018 förts och att
dessa i sedvanlig ordning hållits i positiv anda.
Diskussioner kring projektet Starka Barn och finansieringen av det har förts,
och kommer att fortsätta framöver.

§ 49/17.

Tillsättande av arbetsgrupper
FS konstaterade att behov finns av att tillsätta ytterligare arbetsgrupper.
Stipendiegruppen handhar ansökningar och fördelning av riktade stipendier för
idrottare och ledare. Gruppen kan bestå av 2-4 personer som tillsammans eller
när minst två medlemmar träffas kan fatta beslut.
Till stipendiegruppen utses: Edgar Vickström, Christian Jansson, Lena Eriksson
samt Jani Westerlund.
Arbetsgrupp för Idrottsgalan (Galagrupp)
FS konstaterade att Idrottsgalan arrangeras årligen av ÅI i enlighet med det
extra inkallade årsmötets beslut 2012.
Galagruppen arbetar med att ta fram nomineringar, idrottsakademin, skapar
nomineringstexter och underlag samt hjälper till med praktiska arrangemang
runt galan.
Till galagruppen utses: Lillemor Fagerstedt, Ylva Watkins, Christer Mattsson,
Jani Westerlund.
Idrottsgalan föreslås arrangeras under motsvarande former som 2017 med en
ansvarig extern projektledare.
Beslut:
Idrottsgalan arrangeras med extern projektledare där Petronella Wester som
medverkat i arrangemanget under flera år tillfrågas först.
Galans upplägg behandlas av förbundsstyrelsen i god tid innan galan så att
styrelsen i praktiken kan påverka innehållet.

§ 50/17.

Idrottspolitiskt program och Rådet för Idrott, Hälsa och Motion (RIMH)
Konstateras att förslaget till idrottspolitiskt program fortsatt behandlas
konfidentiellt av LR, men att JW tillsammans med ansvarig minister och högsta
tjänsteman träffats för ingående diskussioner.
Programmets innehåll skall nu förändras på tjänstemannanivå så att eventuella
konflikter undanröjs samt så att en tydligare rollfördelning framgår.
För ÅI:s del innebär det pågående arbetet att skrivningar som varit otydliga och
som skulle kunna innebära en oklar rollfördelning mellan olika aktörer nu
försvinner eller förtydligas.

§ 50/17.
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Forts. Idrottspolitiskt program och Rådet för Idrott, Hälsa och Motion
(RIMH)
Idrottsrörelsens självständiga roll med ÅI som övergripande organisation
säkerställs enligt det nya förslaget. Arbetet fortsätter fortlöpande framöver tills
ett för alla parter godtagbart förslag finns.
Under samma möte diskuterades även projektet Starka Barn och en framtida
möjlig organisation som skulle ha ett brett engagemang för att flera
verksamheter skall kunna ingå i en framtida eftermiddagsverksamhet.
ÅI utreder olika alternativa organisationsformer under hösten.
LE informerade till kännedom att en träff med idrotter som arrangerar
skolmästerskap har hållits och en träff med skolledarna på Åland planeras.
Detta kommer att diskuteras i BoU-gruppen som lämnar förslag till framtida
upplägg för skolmästerskap där beslut fattas av styrelsen.

§ 51/17.

Övriga ärenden
§51/17/1
Drog- och antidopingfrågor
EV frågade vad som konkret har skett i arbetet med att bekämpa användningen
av doping och droger. Trots träff med Lantrådet och flera ministrar så har inget
skett från regeringens sida. Idrotten med Ålands Idrott i spetsen har inte heller
ännu vidtagit några åtgärder.
Beslut:
ÅI träffar polisens narkotikaenhet snarast möjligt, för att få information om vad
polisen anser vara lämpligt och möjligt att göra. Därefter kan FS behandla
alternativ till åtgärder som idrottsrörelsen kan och bör göra.

Mötesagenda:
Styrelsemöte 21/9 kl. 17:30 på Idrottens Hus
Styrelsemöte 2/11 kl. 17:30 på Idrottens Hus
Styrelsemöte 30/11 kl. 17:30 på Idrottens Hus

Protokollet justerat, Mariehamn ____/____ 2017
Mötesordförande

Sekreterare/ sportchef

Edgar Vickström

Jani Westerlund

