
 

 1 

Styrelsemöte 
Protokoll 2015:10 
Datum och plats: Örebro 2015-10-31 
 
Deltagare: Lars-Göran Andersson, Fredrik Olin, Dirk Handzic, Cecilia Ralfe-Stelander, Tobias Back, 
Roar Tangenes. Christer Enfors har anmält förhinder. Revisor Anders Pettersson är inbjuden och deltar i 
mötet. 
 
§ 1 Ordföranden Lars-Göran Andersson förklarar mötet öppnat. 
 
§ 2 Dagordningen fastställdes. 
 
§ 3 Ekonomin redovisades.  
Vid årets början fanns 197 150,90 kr, f.n. har vi 145 659,48 kr. Intäkter 77 479 kr, utgifter 129 215 kr. 
Glädjande nog har vi kunnat betala ut mer pengar än vad vi budgeterat. 
 
§ 4 Protokollrutiner. 
Proceduren med e-postprotokoll fungerar bra. Beslutades att tidigare protokoll av ordförande överlämnas 
för arkivering hos SB&K:s kansli. Sekretaren ska fortsättningsvis lägga in protokoll (osignerade) på 
distriktets hemsida, gäller även tidigare protokoll. 
 
§ 5 Hemsida och Facebook 
Tobias kommer att ansvara för att inlämnat material publiceras på hemsidan. Fler styrelsemedlemmar 
har lagts till som redaktörer på vår FB-sida. 
 
§ 6 Nya bidragsregler inom Värmlands Idrottsförbund. 
Våra bidrag från Värmlands distriktsidrottsförbund kommer förändras. De kommer fortsättningsvis i 
högre grad baseras på antalet föreningar, antalet föreningar som söker lokalt aktivitetsstöd samt 
föreningar som deltar i SISU-utbildningar. Dessa förändringar kan komma att gälla även andra 
distriktsidrottsförbund. 
 
§ 7 Bidragsträff i Karlstad. 
Alla klubbar i Värmland inbjuds till träff med VIF. Mötets syfte är att få fler klubbar att söka LOK-stöd, 
ha kontakt med SISU och söka andra bidrag. Mötet blir den 18 november kl. 18.00 i Idrottens Hus. 
 
§ 8 Nya klubbar. 
Förbundet tillstyrker vanligtvis klubbar som ansöker om medlemskap, men vi kan protestera om vi har 
någon kännedom som talar emot. 
 
§ 9 Utbildningsansvarig och utbildning. 
Christer är distriktets utbildningsansvarig, och han uppmanas att kontakta förbundets 
utbildningsansvarige Magnus Ledin för att bli informerad om aktuella kurser (Stegutbildningar, 
barnkurser mm). 
 
§ 10 Årsmöte 2016 
Beslutades att ha årsmötet i Karlstad den 5 mars 2016. Lasse bokar lokal och undersöker om tillgång till 
lunch. Beslutades att erbjuda mötesdelagare utifrån hjälp med resekostnader. Totalt belopp 10 000 kr. 
 
§ 11 Distriktets bidragsregler 
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Styrelsen diskuterade Arbetsplanen för 2015, kriterierna för bidrag, storleken på bidrag mm. Man enades 
om att föra diskussionen vidare via epost. Målet är att få fram riktlinjer som kan publiceras på hemsidan.  
 
§ 12 Övriga frågor 
Cecilia informerar om att hon kommer att delta i SDF Upplands ordförandeträff. 
Tobias informerar om att han kommer att delta i SDF Västmanlands ordförandeträff. 
Representant från styrelsen kommer att delta i SDF Värmlands ordförandeträff. 
 
§ 13 Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
 
 
 
 
 
 
 
Lars-Göran Andersson   Fredrik Olin 
Ordförande    Sekreterare 


