Jämtland-Härjedalens Friidrottsförbund

2016-01-19 Östersund

Styrelsemötesprotokoll
Närvarande: Gunilla Löthagen-Sjöstrand, Johan Norberg, Sören Persson, Annika Östlund,
Curt Bergquist, Nisse Rydell, Peter Bolin
Förhinder: Erik Noaksson
Plats:

Kansliet Gövikenhallen måndag 18 jan 2016

§1

Öppnande
Ordförande Gunilla Löthagen-Sjöstrand öppnade mötet.

§2

Val av sekreterare
Annika valdes till sekreterare för dagens möte.

§3

Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes utan tillägg

§4

Föregående mötesprotokoll (2015-12-12)
Gunilla läste igenom och godkände protokollet.
Det togs beslut på att JHFIF behåller Visma som bokföringsprogram. Ögif överlämnar avtalet
när det utgår i april

§5

Ansökningar till NIU. Vad skall vi erbjuda för möjligheter till tränare fortsättningsvis
med tanke på det ekonomiska läget
Idag så har vi Hubbe anställd på 50% och Fredrik Lindberg, Gunnar Ageskär, Daniel Arnsten,
BertEric Carlsson och Jonny Karlsson anställad på timmar. Frågan är om vi har ekonomi att ha
tränare på timtid för grenar där det bara finns en aktiv. Förbunder anser att vi inte har ekonomi
till det.
Det är två sökande till NIU nästa år och båda är löpare och det är två stycken som går ut.

§6

Årsmöte
- Utmärkelser:
Anton Bolinder: Emelie Nyman-Wänseth
- ev. förändringar av kriterier för Ola Bergströms minnespris ( ålder, summa, två/år etc)
Det blev bestämt att Ola Bergströms minnesfond kommer att delas ut till två stycken en herr
och en dam, 20 år och uppåt. beloppet står kvar på 2000kr vardera.
- Val av ombud till SFIF- årsmöte, vilka kan vara intresserade?
Fredrik Lindberg och Daniel Arnsten kommer att bli tillfrågade.
- Underlag som skall vara med i Verksamhetsberättelsen skall vara inne på kansliet senast
måndag 15 februari
- Riktlinjer för JHFIF´s kapitalförvaltning
Se bifogar dokument. Det beslutades att Curt och Sören kommer att hjälpas åt med ansvaret
för handeln.

§7

Tävlingar
Alla datumbestämda tävlingar finn på JH´s hemsida
NLM- samarbete
Öpiaden 2016 - det kommer att bli förändringar gällande 50.e Öp-iaden 16-17 sep 2016.
Den kommer att lägga ihop den med Skol-DM och kommer att vara på Hofvallen.
Nisse tycker att den kunde vara i Krokom.

§8

Lagtävlingar
Lagledning för INLM i Skellefteå i februari, uttagning m.m.
Gällande lagledningen för INLM i Skellefteå skall man kontakta Peter.
Dito NLM i Krokom i september

§9

UC- avtal
Daniel Bergin skulle ha skickat ut UC-avtalet men det är inte utskickat.
Gunilla ska se till att det blir utskickat.

§ 10

Utbildningar
Ingemar Eriksson Ögif och Stefan Håkansson Ögif är intresserade av att
gå starterutbildningen.

§ 11

St Olavsloppet
Curt informerade lite om St Olavsloppet. I år fortsätter de som vanligt och
2017 flyttas det över och bildar bolag. TIF har även de godkänt.
Man har tagit bort några klasser, så motionsklassen och motionsklassen damer är kvar.
Inbjudan kommer att skickas ut i månadsskiftet januari-februari och då öppnar även anmälningen.
Starten kommer att gå från Östersund i år och 2017.
Sverigesidan har tyvärr tappat många lag.

§ 12

Rapporter
Sören gick igenom ekonomin.
Kostnaden för JH´s jubileeum är taget från Folke Engströmsminnesfond.
Inkomsterna för uthyrningen av tidtagarutrustningen kommer att läggas hos JH
som ett underhållskonto.
Peter Bolin ska kolla upp en lösning gällande telefonin. I dagsläget behövs det bara två
stycken uppkopplingar då det bara finns en kanslist som jobbar för både JH och Ögif.
Hubbe NIU använder bara sin mobiltelefon och även Peter St Olavsloppet.

§ 13

Övriga frågor
Inga övriga frågor rapporterades.

§ 14

Nästa möte
Måndag 15 februari 18.00 kansliet Gövikenhallen

Vid protokollet

Justeras

