Jämtland-Härjedalens Friidrottsförbund

Östersund 2016-12-18

Styrelsemötesprotokoll
Närvarande: Gunilla Löthagen-Sjöstrand, Johan Norberg, Peter Bolin, Nisse Rydell, Annika Östlund, Gisela
Moén, Curt Berquist, Sören Persson
Förhinder:
Plats:

Kansliet Gövikenhallen söndag 18 dec 15,00 2016

§ 94

Öppnande
Ordförande Gunilla Löthagen-Sjöstrand öppnade mötet.

§ 95

Val av sekreterare
Annika valdes till sekreterare för kvällens möte.

§ 96

Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes med tillägg på övriga frågor.
Innan mötet fortsatte så tog styrelsen för sig av lite julmat.

§ 97

Genomgång av föregående styrelseprotokoll (2016-11-21)
Genomgicks och lades till handlingarna.

§ 98

Ekonomi
Gisela gick igenom redovisningen gällande Norrlandsmästerskapen 2016 och la fram en
sammanställning. Hon tog även upp de timmar som hon suttit med redovisningen för Norrlands
utöver de timmar som är sagt att hon är anställd för. Hon kom med förslaget om ett röligt
belopp på sitt arvode men ändå med ett tak. Styrelsen röstade jag på frågan.

§ 99

Tävlingar
Johan tog upp lite om kommande tävlingar. Julkampen är nu avverkad och vi blickr in för
kommande tävlingar 2017. Närmast är det Waplandspelen i januari som TIF anordnar och i
februari är det ÖGIF Inne som ÖGIF anordnar. Sista utomhustävlingen var Staffetjoggen som
gick i Strömsund och arrangerades av Vattudalens LDK.

§ 100

Friidrottensdag 21 januari 2017
Blev väldigt uppskattat i år så det kommer att arrangeras även 2017 med öppehus och det var
en bra uppslutning från de andra föreningarna. Upplägget kommer att vara som i år. Annika ska
skicka ut en förfrågan till föreningarna om de är intresserade att vara med och arrangera.
Gå ut tidigt och annonsera. Ev ta hjälp av Radio Jämtland, Radio Kromom ch även på
Facebook.

§ 101

Årsmöte 22/2 2017
Hur skall vi få fler att komma på årsmötena. Komma med förslag

§ 102

Övriga frågor
Allianshallen ÅS, Svårt att få till Brukarråd. Svårt att samarbeta mellan föreningarna.
Allianshallen är imponerade på kastgruppen.
Sören överlämnade över Aktiebreven för de ägande föreningarna och de hålls arkiverade i
kassaskåpet på kansliet. ÖGIF´s aktiebrev har tyvärr kommit bort.
Curt informerade lite om St. Olavs framtid och hur det kommer att se ut i framtiden. Det
kommer att bildas en förening.

§ 103

Nästa möte
Tisdag den 17 jan 2017 18,00 kansliet

Vid protokollet

Justeras

