PROTOKOLL Nr. 9/17
Ålands Idrotts styrelsemöte
Datum: Torsdag 2.11.2017
Tid: kl.17:30 – 18:40
Plats: Idrottens Hus
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Närvarande:

Edgar Vickström
Annica Östermalm
Mikael Granskog
Kirsi Jansson
Agneta Erlandsson-Björklund
Lillemor Fagerstedt
Anders Eriksson
Jani Westerlund
Lena Eriksson

(EV) ordförande
(AÖ)
(MG)
(KJ)
(AEB)
(LF)
(AE)
(JW) sekreterare/sportchef
(LE) Utbildningsansvarig

Frånvarande:

Marcus Englund
Ida Lindqvist
Kim Gylling

(ME)
(IL)
(KG)

Ärenden:
§ 59/17.

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

§ 60/17.

Protokolljustering
Protokoll 8/17förklarades justerat.

§ 61/17.

Rapporter
Barn- och ungdomsidrottsgruppen
Rapport enligt protokoll 61/17/1
Idrottsgalan 2018
Konstaterades att projektledaren inte haft möjlighet att sammanställa något
minutprogram än. Därmed kan inte FS gå igenom programmet.
Ärendet upptas under särskild paragraf vid nästa möte.

§ 62/17.

Projektet Starka Barn
FS erhöll information om att projektet Starka Barn kommer att överskrida
budget med en mindre summa för verksamhetsåret. FS anser projektet fortsatt
vara väldigt viktigt, där finansieringsprocessen står i centrum genom att
projektet av LR föreslås finansieras ur separat budgetmoment.
Beslut:
FS godkänner budgetöverskridning som understiger 2000€ för 2017.
Projektets fortsatta finansiering är under beredning hos LR där sportchefen
följer utvecklingen och informerar FS.
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§ 63/17.

Arbetsbeskrivningar för fastanställd personal
Reviderade beskrivningar för förbundets nuvarande tjänster har skickats ut
enligt bilagor:
62/17/1 sportchef / 62/17/2 utbildningsansvarig samt kompletteras med 62/17/3
projektledare för Starka Barn.
Beslut:
Ärendet bordläggs för beslut till nästa möte.

§ 64/17.

Anhållan om medlemskap från Kyrkoby Golfklubb r.f.
Konstateras att inga hinder föreligger för att uppta Kyrkoby Golfklubb r.f.
medlemskap i Ålands Idrott.
Beslut:
Förening upptas som fullvärdig medlem med omedelbar verkan.

§ 65/17.

Antidopingarbete med policy och handlingsplan
Konstateras att ÅI behöver skapa ett övergripande policydokument samt en
handlingsplan som förankras hos medlemsorganisationerna.
Dokumenten skall förutom antidopingfrågor även omfatta policy för alkohol,
narkotika och tobak.
Detta medför att ÅI:s medlemsorganisationer genom ett gemensamt dokument
uppfyller ställda krav för att vara bidragsberättigade.
Beslut:
Fastställs att FS tar ärendet till behandling först när ett förslag till policy och
handlingsplan föreligger. Målsättning är att ha arbetet färdigt så att det kan tas
upp för behandling och beslut vid Idrottstinget 2018.

§ 66/17.

Fördelningsgruppens förslag inför 2018-års bidragsfördelning
F-gruppens MG informerade FS om förslag till utlåtanden till LR gällande
investeringar i anläggningar och redskap. Inför 2018 har
fördelningskompetensen förflyttats så att ÅI beslutar om bidrag för ansökningar
understigande 4000€.
F-gruppen lämnade förslag på att medlemsorganisation som gör större
förändringar eller startar upp ny form av verksamhet skall anmäla detta till ÅI
senast den 31 juli varje år. Bakgrunden är att en ansökan inkommit för 2018
som utmanar regelverket.
Bilaga 66/17/1 Förslag till utlåtande till LR.
Beslut:
FS tar informationen till kännedom och godkänner F-gruppens förslag om att
medlemsorganisationer som förändrar eller startar ny verksamhet skall
meddela ÅI enligt förslaget.

.
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§ 67/17.

Övriga ärenden
Inga övriga ärenden upptogs till behandling.

Mötesagenda:
Styrelsemöte 30/11 kl. 17:30 på Idrottens Hus
MG meddelade att han är frånvarande.

Protokollet justerat, Mariehamn ____/____ 2017
Mötesordförande

Sekreterare/ sportchef

Edgar Vickström

Jani Westerlund

