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PROTOKOLL Nr. 12/17
Ålands Idrotts styrelsemöte
Datum: Måndag 18.12.2017
Tid: kl.17:30 – 18:40
Plats: Idrottens Hus
Närvarande:

Frånvarande:

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

(EV) ordförande
(AÖ)
(MG)
(KJ)
(AEB)
(LF)
(ME)
(AE)
(LE) Sekreterare/utbildningsansvarig

Ida Lindqvist
Kim Gylling
Jani Westerlund

(IL)
(KG)
(JW) sportchef

Ärenden:
§ 74/17.

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

§ 75/17.

Protokolljustering.
Protokoll 11/17 förklarades justerat.

§ 76/17.

Rapporter.
Idrottsgalagruppen
EV och LF informerade om hur planering framskridit.
Beslut: FS gav arbetsgruppen direktiv enligt bilaga 76/17/1

§ 77/17.

Bordlagt ärende § 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: FS gav LE i uppdrag att förenkla och förtydliga arbetsbeskrivningarna så
att de på övergripande nivå beskriver varje befattnings arbetsområde, och hur de
olika befattningarna samverkar med varandra.
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§ 78/17.

Idrottspolitiskt program och Rådet för Idrott, Hälsa och Motion (RIMH).
FS antecknade till kännedom att LE är utsedd till medlem i RIMH.

§ 79/17.

Dataskyddsförordningen
Den nya dataskyddsförordningen – GDPR - är en EU-förordning som innebär ett
stärkt skydd för enskildas personliga integritet och ställer hårdare krav på hur
personuppgifter får behandlas.
LE informerade om hur Ålands idrott kan jobba för att informera och underlätta
för medlemsorganisationerna. Bilaga 79/17/1
Beslut: Ålands Idrott använder en för idrotten anpassad registerhantering i V3D3
och köper tjänsten för anpassningen samt en licens för användandet. Styrelsen
ger LE i uppdrag att sköta de praktiska detaljerna kring detta.

§ 80 /17.

Personalärende
Beslut:
FS beslut enligt konfidentiell bilaga 80/17/1.

§ 81 /17.

Övriga ärenden
Mariehamn Lawn Tennisklubb rf. (MKL)
MLK har gjort en formell skrivelse till FS enligt bilaga 81/17/1
Beslut:
FS vidhåller det officiella beslutet som delgivits 06.02.2017
Mötesagenda:
Styrelsemöte 29/1 kl. 17:30 på Idrottens Hus
Styrelsemöte 26/2 kl. 17:30 på Idrottens Hus

Protokollet justerat, Mariehamn

/

2017

Mötesordförande

Sekreterare/ utbildningsansvarig

Edgar Vickström

Lena Eriksson

