PROTOKOLL
Nr 13/18
30.10.2018

ÅI

Ålands Idrotts styrelsemöte
Idrottens hus kl. 18.00 -19.00

Kallade:

Edgar Vickström, ordförande
Anders Eriksson
Agneta Erlandsson-Björklund
Mikael Granskog
Kirsi Jansson
Lillemor Fagerstedt
Annica Östermalm
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Ej beslutande:

Lena Eriksson, tf sportchef från 02.10.2018
Josefine Gustafsson, idrottskonsulent
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Ej närvarande:

Josephine Thörnroos
Ida Lindqvist
Marcus Englund
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Ärenden:

§ 75/18

Justering av protokoll 12/18
Beslut: Protokoll 12/18 godkändes.

§ 76/18

Rapport från fördelningsgruppen
Investeringsstöd för idrottsredskap – instruktioner för ansökan
enligt beslut ÅLR 2018/8365, 9.10.2018.
Fördelningsgruppen träffades den 29.10.2018 MG rapporterade
muntligt från det mötet.
Beslut: Instruktioner enligt LRs beslut till kännedom.
Informationen från fördelningsgruppen antecknades till kännedom.
Beslut om fördelning av investeringsstöd tas på nästa möte.

§ 77/18

Rapport från galagruppen
Protokoll 25.10.2018
Idrottsgalagruppen föreslog priskategorier för 2019 enligt bilaga.
Önskemål från Ålands Radio och TV om att direktsända idrottsgala
på TV 2020.
Beslut: Förbundsstyrelsen fastställde arbetsgruppens förslag på
priskategorier med en ändring så att även årets idrottsledare skall
erhålla 1000€.
Prisutdelare kommer att vara framgångsrika äldre idrottsprofiler
vilka väljs av galagruppen.
Förbundsstyrelsen beslöt att Ålands Radio och TV får filma galan
2020 och sända i efterhand.
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§ 78/18

Rapport från barn och ungdomsgruppen
Protokoll 24.09.2018
Beslut: Informationen antecknades till kännedom.
Förbundsstyrelsen beslöt att statistik skall presenteras över
deltagande i Starka Barn.

§ 79/18

Rapport från Nordiska Mötet 14 - 16.9.2018
Rapport enligt bilaga
Island tar över Ålands värdskap 2019 och mötet planeras till 13-15
september.
Åland står som värd för det Nordiska mötet 2020.
Beslut: Informationen antecknades till kännedom.

§ 80/18

Ekonomiskt utfall per 31.08.2018
Rapport enligt bilaga.
Stipendiegruppen har per 10.09.2018 använt 54.000€ av
budgeterade 55.000€ varför behov finns av att öka summan
LE föreslog att 10.000€ omdisponeras från konto 4965-40.
Beslut: Informationen från stipendiegruppen antecknades till kännedom.
Förbundsstyrelsen beslöt att godkänna förslaget till omdisponering
av 10 000 euro.

§ 81/18

Medlemsansökan IF Friskis och Svettis Mariehamn r.f
IF Friskis och Svettis Mariehamn r.f ansökan 27.08.2018
LE föreslog att uppta Friskis och Svettis Mariehamn r.f som
medlemmar
Beslut: Förbundsstyrelsen beslöt att godkänna förslaget

§ 82/18

Anhållan om ändrat medlemskap
Ålands Bruks- och Sällskapshundklubb – Agilitysektionen (ÅBSK)
anhåller 10.10.2018 om få fullständigt medlemskap i Ålands
Idrottsförbund r.f
LE föreslog att uppta ÅBSK som fullvärdiga medlemmar.
Beslut: Förbundsstyrelsen beslöt att godkänna förslaget
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§ 83/18

Portal för idrott, motion och hälsa
Förfrågan från RIMH och Landskapsregeringen 05.09.2018.
LE föreslog att styrelsen ställer sig positiva till en portal och
ansvarar för dess administration under uppbyggnadstiden
under förutsättning att personella och finansiella resurser inte
belastar Ålands Idrotts ordinarie verksamhet.

Beslut: LE fick i uppgift att utreda möjligheten att portalen skulle ligga under
Ålands Idrotts nuvarande hemsida.
Styrelsen ställde sig positiva till att ansvara för administration under
förutsättning att faktiska kostnader ersätts av RIMH mot faktura
§ 84/18

Övriga ärenden
Lokaler för idrottens Hus
Nästa möte 19 november 17.15
Beslut: Inväntar förlag på hyreskontrakt som skickas ut till styrelse för
beslut via epost.

Mariehamn den ___/___2018
Mötesordförande

Sekreterare

___________________

_____________________

Edgar Vickström

Lena Eriksson
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