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PROTOKOLL
från Ålands Idrotts
IDROTTSTING 2018
Datum:
Tid:
Plats:
Närvarande:

Måndag 19 mars 2018
Kl. 18.30 – 20.00
Ålands Sjöfartsmuseum, auditoriet
17 medlemsorganisationer med fullmakter

§ 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Agneta Erlandsson-Björklund valdes till mötets ordförande och Lena Eriksson till
sekreterare. Till viceordförande för mötet utsågs Torsten Wikstrand, Ålands
Volleybollförbund
§ 2. Val av två protokolljusterare och rösträknare
Ylva Watkins, Mariehamns Gymnastikförening samt Christer Björkman, IFK
Mariehamn centralt, valdes till protokolljusterare och rösträknare.
§ 3. Godkännande av mötets sammankallande
Mötets sammankallande godkändes.
§ 4. Upprop av närvarande medlemmar, deras ombud och röstetal
17 röstberättigade medlemsorganisationer med totalt 48 röster.
Föglö UIA, Marie Snällström
IF Finströmskamraterna, Robert Laaksonen
IF Fram, Michael Linde
IFK Mariehamn central, Christer Björkman
IFK Mariehamn fotboll, Mikael Granskog
Jomala IK, Kirsi Jansson
Mariehamns gymnastikförening, Ylva Watkins
Viking Åland SC, Annika Nyman
Åland Triathlon Club, Ia Colérus
Åland Fotbollförbund, Christer Mattsson
Ålands Idrottsdistrikt, Ulf Fellman
Ålands Judoklubb, Eva Fellman
Ålands Karaftsportklubb, Emil Sundberg
Ålands Motionsförbund, Christina Johansson - Gammals
Ålands Motorklubb. Henrik Lindqvist
Ålands Seglardistrikt, Johan Sundblom
Ålands Volleybollförbund, Torsten Wikstrand
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§ 5.

Föredragning och godkännande av verksamhetsberättelse för 2018
Mötets sekreterare presenterade verksamhetsberättelsen för 2017. En liten årsrapport finns i
tryckt format medan hela årsberättelsen publiceras i elektroniskt format på hemsidan.
Årsrapport och verksamhetsberättelse som bilaga 5.1.
Sekreteraren gjorde en korrigering och ett förtydligande i den tryckta årsrapporten.
Åland idrott har arrangerat 15 föreläsningar och kurser med närmare 750 deltagare
Bidragsfördelning Bidrag för Ö-spel 42 000 euro ingår basbeloppet på 814 550 euro
Beslut:
Idrottstinget godkände verksamhetsberättelsen för 2017 enligt bilaga 5/1

§ 6.

Föredragning av bokslut och revisionsberättelse samt fastställande av
bokslutet för 2017.
Bokslutet presenterades av mötets sekreterare enligt bilaga 6.1. Bokslutet för
verksamhetsåret uppvisar ett underskott om 63 178,79 euro.
Ålands Idrotts revisorer Erika Sjölund (revisor) och Danny Lindqvist
(verksamhetsgranskare) har upprättat revisionsberättelse ur vilken framgår att
bokslutet uppfyller de i Finland gällande bestämmelserna för upprättande av bokslut
och att ansvarsfrihet kan beviljas de redovisningsskyldiga.
Beslut:
Idrottstinget godkände bokslutet för 2017 enligt bilaga 6/1

§ 7. Beslut om ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga
Mötesordförande överlämnade ordet till mötets viceordförande Torsten Wikstrand som
frågade mötet, om man efter avgiven redovisning kunde bevilja ansvarsfrihet.
Beslut:
Idrottstinget beviljade de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
§ 8. Fastställande av styrelsens och arbetskommittéers arvoden
Mötesordförande redogjorde för 2017 års arvoden, vilket innebär 90€/möte för
förbundsordförande och 75€/möte för ledamöter. Kommittéarbete har ersatts med
75€/möte. Styrelsen föreslår oförändrade arvoden för verksamhetsperioden 2018
Idrottstinget lämnade förslag om att höja arvodet för förbundsordförande till 150€/möte
och oförändrat arvode för styrelse och kommittéer.
Beslut:
Idrottstinget godkände förslaget till förhöjt arvode för förbundsordförande till 150€/möte
och oförändrat arvode för styrelse och kommittéer.
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§ 9. Val av ordförande och viceordförande för följande verksamhetsperiod
Valberedningens förslag var att återvälja Edgar Vickström till förbundsordförande för
nästa verksamhetsperiod.
Förslogs att Ålands Idrotts styrelse internt utser viceordförande.
Beslut:
Edgar Vickström valdes till Ålands Idrotts ordförande för följande verksamhetsperiod.
Idrottstinget godkände förslaget att styrelsen internt utser viceordförande.

§ 10.

Fastställande av antalet styrelseledamöter samt suppleanter
Valberedningens förslag var att antalet styrelseledamöter fastställs till nio ledamöter
exklusive ordförande.
Beslut:
Idrottstinget fastställde antalet styrelseledamöter till nio exklusive ordförande.

§ 11.

Val av styrelseledamöter samt suppleanter
Valberedningens förslag till styrelseledamöter
Anders Eriksson, återval för två år
Kirsi Jansson, återval för två år
Lillemor Fagerstedt, återval för två år
Mikael Granskog, återval för två år
Josephine Thörnroos, nyval för två år

Beslut:
Idrottstinget beslöt att Ålands Idrotts styrelse består av följande personer för
nästkommande verksamhetsperiod.
Ordförande: Edgar Vickström
Agneta Erlandsson-Björklund
Annica Östermalm
Ida Lindqvist
Marcus Englund
Anders Eriksson
Josephine Thörnroos
Kirsi Jansson
Lillemor Fagerstedt
Mikael Granskog

(1 år)
(1 år)
(1 år)
(1 år)
(1 år)
(2 år)
(2 år)
(2 år)
(2 år)
(2 år)
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§ 12.

Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
Valberedningens förslag till revisorer och revisorssuppleanter
Revisor: Erika Sjölund
Verksamhetsgranskare: Dick Ekström
Suppleanter:
Revisor: Sixten Söderström
Verksamhetsgranskare: Johnny Rosenholm
Beslut:
Idrottstinget godkände förslaget.

§ 13. Val av sammankallande och medlemmar i valberedningen
Katarina Sundberg och Kim Wasström från valberedningen har meddelat att de ställer
upp för återval för kommande verksamhetsperiod. Katarina Sundberg föreslås till
valberedningens sammankallare
Mötet föreslog Eva Fellman som ny i valberedningen utöver de som ställer upp för
återval.
Beslut:
Idrottstinget godkände förslaget.
§ 14. Fastställande av medlemmarnas årsavgifter
Mötesordförande redogjorde för förbundsstyrelsens förslag för att medlemmarnas
årsavgifter.
Förbund/takorganisation 50€ och enskild förening 17€.
Mötet föreslog oförändrat för förbund/takorganisation 50€ och höjning till 20€ för
enskild förening.
Beslut:
Idrottstinget godkände förslaget oförändrat för förbund/takorganisation 50€ och höjning
till 20€ för enskild förening.
§ 15. Behandling av förslag till och fastställande av arbets-/projektgrupper
Förbundsstyrelsens förslag är att den erhåller mandat att tillsätta grupper enligt behov.
Beslut:
Idrottstinget godkände förslaget.
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§ 16. Behandling av förslag till och fastställande av verksamhetsplan för
följande verksamhetsperiod
Mötets sekreterare redogjorde för att Ålands Idrotts verksamhetsplan för 2018.
Beslut:
Verksamhetsplanen för 2018 fastställdes enligt bilaga 16.1.
§ 17.

Behandling av förslag till och fastställande av budget för följande verksamhetsår
Mötets sekreterare redogjorde budgetförslaget för 2018.
Beslut:
Idrottstinget fastställde budgetförslaget för 2018 enligt bilaga 17.1.

§18. Övriga ärenden
Inga övriga ärenden upptogs till behandling.
Information om Starka Barn projektet.
Information om rekrytering av verkställande sportchef.
Information om dataskyddsförordningen (GDPR).

Protokollet justerat:
Mariehamn den ___________________________

Agneta Erlandsson-Björklund
Mötets ordförande

Lena Eriksson
Mötets sekreterare

Ylva Watkins
Protokolljusterare

Christer Björkman
Protokolljusterare

