PROTOKOLL Nr. 8/17
Ålands Idrotts styrelsemöte
Datum: Torsdag 21.9.2017
Tid: kl.17:30 – 18:50
Plats: Idrottens Hus
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Närvarande:

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

(EV) ordförande
(AÖ)
(MG)
(KJ)
(AEB)
(LF)
(ME)
(IL)
(KG)
(JW) sekreterare/sportchef
(LE) Utbildningsansvarig

Frånvarande:

Anders Eriksson

(AE)

Ärenden:
§ 52/17.

Mötets öppnande
Mötesordförande öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna
kl. 17:30

§ 53/17.

Protokolljustering
Protokoll 7/17förklarades justerat.

§ 54/17.

Rapporter
Fördelningsgruppen
Fördelningsgruppen har haft möte och hänvisar till §59/17 där man i detalj
redogör för sina förslag.
Barn- och ungdomsidrottsgruppen
Rapport enligt protokoll 54/17/1
Gruppens åsikter togs till kännedom enligt ovan nämnd bilaga.
FS beslutade att Åland utträder ur B7-spelen Istället får kansliet i uppdrag att
utreda alternativa tävlingar som omfattar flera idrotter. Gotland har aviserat
intresse att skapa ett nytt samarbete med Åland.
Bestämmelser och riktlinjer för barn- och ungdomsidrotten på Åland
presenteras under § 58/17.
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§ 55/17.

Rapporter forts.
Nordiskt Idrottsmöte 2017 på Färöarna.
EV och JW representerade Åland på det Nordiska idrottsmötet. Rapporterades
att mötet avhandlade internationella frågor med mycket olympiska teman.
Ekonomisk rapport, enligt bilaga 55/17/1.
EV rapporterade från senaste personalmötet.

§ 56/17.

Arbetsbeskrivningar för fastanställd personal
Beskrivningar för förbundets nuvarande tjänster har skickats ut enligt bilaga
56/17/1.
Beslut:
Ärendet bordläggs för vidare beredning till nästa möte.

§ 57/17.

Ren idrott, möjliga åtgärder för antidopingarbete
Ordförande och personal har träffat den lokala polismyndighetens
narkotikaenhet för att diskutera drog- och dopingproblematiken i det åländska
samhället. Mötet hölls under informella former och återges i bilaga 57/17/1.
Konstateras att idrotten aktivt behöver arbeta med dopinginformation och att
det noggrant behöver utredas vilka möjligheter till åtgärder som finns inom
ramen för lagstiftningen.
Beslut:
Ålands Idrott skall tillsammans med sina medlemsorganisationer skapa en
åtgärds-/handlingsplan för hur idrottsrörelsen skall arbeta med drog/dopingrelaterade ärenden. Innan medlemmarna involveras i diskussioner skall
Ålands Idrott tillsammans med juridisk expertis från LR reda ut vad som är
möjligt att göra. Arbetet med utredningen startar i oktober 2017.
Kansliet reder ut frågan samt återkommer med förslag till arbetsprocess till
nästa möte.
Målsättning är att kunna ha ett första förslag klart för beslut till Idrottstinget
2018, efter att medlemmarna involverats i diskussionen.

§ 58/17.

Barn- och ungdomsidrott
Konstateras att det sedan 2012 är obligatoriskt för alla mottagare av idrottens
paf-medel att ha ett årligen uppdaterat dokument för riktlinjer och bestämmelser
för barn- och ungdomsidrotten. Kansliets förslag till åtgärder och diskussioner
med medlemmarna enligt bilaga 58/17/1.
Beslut:
FS godkänner kansliets förslag till upplägg för diskussioner av bestämmelser
och riktlinjer för barn- och ungdomsidrotten enligt bilaga.

.

§ 59/17.
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Fördelningsprinciper
Fördelningsgruppen lämnade förslag enligt bilaga 59/17/1.
Bakgrunden är att Landskapsregeringen med kort varsel lämnat ett förslag om
att överföra mera kompetens till Ålands Idrott, där man avser att överföra
handläggningen av bidrag för investeringar i idrottsredskap.
Fördelningsgruppen har ingående diskuterat vad ett övertagande kan innebära
samt upprättat förslag enligt bilaga.
Beslut:
FS godkänner förslaget enligt bilaga och sänder förslaget till LR.
Den fortsatta utredningen sker på tjänstemannanivå, och presenteras på nästa
möte.

Mötesagenda:
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

