Protokoll fört vid Norrbottens Skidförbunds styrelsemöte 140415.

Närvarande
Håkan Spett
Staffan Syk
Jan Sipola
Jan Klein
Anders Furbeck

Ej närvarande
Jonas Ögren
Birgitta Mörtberg-Pajala

Bilagor
Ekonomiska läget
Kriterier för SDF-bidrag

§1

Mötets öppnande
Ordförande Håkan Spett förklarade mötet öppnat efter att vi fått en
presentation av verksamheten på Dundret av Tommy Niva och om
Sportevent och deras verksamhet av Stefan Nieminen.

§2

Justeringsman
Till justeringsman utsågs Anders Furbeck.

§3

Dagordning
Den stående dagordningen fastställdes.

§4

Föregående protokoll
Protokollet från mötet 18 mars gick genom och lades till handlingarna.

§5

Rapporter
Ekonomi
Se bifogad rapport.
Kriterierna för SDF-bidragen är utskickade till föreningarna av Jan
Sipola. Bidragen grundas bland annat på antalet föreningar och
genomförda studietimmar. Kunskapen om hur det fungerar bör spridas
mer till klubbarna. Kriterierna bifogas. Uppdras åt Jonas att presentera
dem på Skidtinget.

Marknad/utveckling
Efter redovisning och diskussion jobbar Anders vidare med Stefan
Nieminen med vinterpremiären och Barents Vintersportcenter. Gällivare
kommun, Bernt Wennström, och Stefan Nieminen bereder frågan om
huvudmannaskap för eftergymnasiala utbildningar i Gällivare. Ett steg är
taget i och med beslutet om en nybyggnad på Hellnerstadion för den
idrottsliga delen av Skidgymnasiets verksamhet. Inflyttning beräknas
kunna ske under 2015.
Alpint
Glädjande att norrbottniska åkare lyckas ta topplaceringar i alla
åldersgrupper. Resultaten har även uppmärksammats av aktiva inom
förbundet.
Eftergymnasiala studier för alpina åkare är just nu ett problemområde.
I Östersund är inte kommunen längre huvudman för den eftergymnasiala
utbildningen för alpinister, utan den har tagits över av förbundet.
Villkoren har försämrats, bl.a. får inte lagåkare delta. Förmodligen är det
bara Tärnaby som kommer att kunna ha normal verksamhet nästa år.
Dock finns farhågor gällande backens öppning tidigt på säsongen.
Det har inte skrivits några avtal med kommunerna och RIG.
När det gäller regiontränare så jobbar Västerbotten med ett antal
kandidater, men inget är klart än.

Längd
Stomprogrammet presenteras på Skidtinget. Där kommer även att ges
en rapport från vallaverksamheten i Sotji.
Petra Mörtsjö är villig att bli processledare för Skidor Vill.
SkiSam har fått loss pengar till en 10 mån tjänst för grenutveckling, totalt
350 tkr. Ledorden är ”Behålla, Rekrytera och Idrotten vill”. Kandidater
finns. Styrelsen ställer sig positiv till projektet. En motsvarande satsning
på den alpina sidan borde vara möjlig.
Det fattas fortfarande några få jobb för att Älvsby Endurance skall kunna
bli en varaktig lösning. Situationen presenteras på Skidtinget.

Utbildning
Skidbarometrar finns förmodligen i Staffans båthus.

§6

Övriga frågor

Skidtinget
Vi skickar en påminnelse direkt efter påsk, anmälningarna är fortfarande
få.
NIF/Sisu
Staffan deltar på årsmötet.

Uppvaktning
Ordf har uppvaktat Charlotte Kalla i Tärendö. Jan Klein har uppvaktat
Ylva Stålnacke.

Nominering till SSF:s syrelse
Vi bör fortfarande hitta en lämplig kandidat att nominera till SSF:s
styrelse.

§7

Nästa möte
I samband med Skidtinget 9 maj.

§8

Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat.

Protokollförare

Justeras

_______________
Staffan Syk

_______________
Anders Furbeck

Ekonomiska läget
Siffror i korthet:
Kassa:

145 243 kr

Förlust (2013-03-31)

-152 013 kr

Ingen fara på taket vad gäller förlusten då vi lagt ut samtliga kostnader för ICA cup och
Folksam Cup. När dessa cuper är fakturerade till klubbarna så kommer resultatet att se
annorlunda ut.
Likviditetsmässigt ligger vi bra till och skall inte behöva hamna i samma situation som ifjol
då pengarna tog slut.

Att tänka på:
Så fort anmälningarna är klara för skidtinget så skall detta sammanställas och skickas till mig
och Ylva för fakturering. Vem ansvarar för detta?

Övrigt:
SDF bidrag 2014 37 473 kr.

Norrbottens Skidförbund

Jämförelse budget 2013/2014
3040
3011
3013
3880

Sanktionsavgifter
SSF Årsavgifter
SSF Licensavgifter
SSF Övriga bidrag
DF Administrativt bidrag
3890 Föreningsårsavgifter

Budget
Intäkter
10 000,00
10 845,00 kr
135 000,00
98 046,00 kr
80 000,00
37 761,00 kr
20 000,00
20 000,00 kr
30 000,00
26 494,00 kr
110 000,00 105 500,00 kr
385 000,00 298 646,00 kr
Budget

Reserv

6590 Kansli/löpande arb.
Adm. NIF+övr kostnader
6461 Styrelsen
AK
Skidting
LK
Utbildning

Kostnader
kvar

50 000,00 kr

30 000,00 kr
30 000,00 kr
37 000,00 kr
103 000,00 kr
0,00 kr
175 000,00 kr
10 000,00 kr
385 000,00 kr

28 125,00 kr
34 153,00 kr
49 286,00 kr
129 005,00 kr
0,00 kr
199 776,00 kr
10 314,00 kr
450 659,00 kr

OBS ej avstämt!!

Resultat per 2014-03-31

-845,00 kr
36 954,00 kr
42 239,00 kr
0,00 kr
3 506,00 kr
4 500,00 kr
86 354,00 kr

298 646,00 kr
-450 659,00 kr
-152 013,00 kr

1 875,00 kr
-4 153,00 kr
-12 286,00 kr
-26 005,00 kr
0,00 kr
-24 776,00 kr
-314,00 kr
-65 659,00 kr

Kriterier för SDF-bidrag
Gäller från och med 2014-01-01

1. Belopp att fördela
Norrbottens Idrottsförbund avsätter totalt belopp att fördela i bidrag till SDF
utifrån förbundets årliga budget.
2. Berättigad till bidrag
Bidrag fördelas till Specialdistriktsförbund (SDF) med:
- säte i Norrbotten utifrån registrering hos Skatteverket
- kansli i Norrbotten
- förbundets ordförande boende i Norrbotten enligt Skatteverket
3. Grundbidrag
- 6 000,- kronor per SDF-Norrbotten
- 3 000,- kronor per SDF som omfattar två eller flera distrikt
4. Verksamhetsbidrag
Verksamhetsbidrag beräknas utifrån avsatt totalt bidrag ./. grundbidrag
-

Antal föreningar 12%

antal föreningar utgår från RF:s röstängd för
Norrbottens Idrottsförbund för det aktuella
året

-

Kommunspridning 10%

beräknas utifrån IdrottOnline register

-

Utbildningstimmar SISU 26%

beräknas utifrån SISU Idrottsutbildarnas
redovisade aktiviteter i utbildningsmodul i
IdrottOnline

-

SDF-kurser 26%

SDF:s redovisad genomförd kursverksamhet till Norrbottens Idrottsförbund
(se regler för redovisning av SDF kurs)

-

Lokalt aktivitetsstöd 26%

Utgår från IdrottOnline register

Ver. 2014-02-14

5. Avdrag
- Fr o m 2014 gäller avdrag för SDF som ej är närvarande vid NIF och
SISU:s årsmöte och SDF-konferens. Avdrag görs med 1/3 per mötesplats av
det totala bidraget. Som SDF:s representant vid dessa möten räknas
förtroendevald styrelseledamot.
-

Fr o m 2015 gäller även avdrag med 1/3 av det totala bidraget för SDF som
ej redovisat hur SDF-bidraget har använts d.v.s. att SDF-bidraget har
använts till SDF:s ändamål, att stötta och stärka anslutna föreningar i
Norrbotten.

-

Fr o m 2015 gäller även att avdrag görs med 1/3 för förbund som inte i sin
verksamhetsberättelse redovisar förbundets egna genomförda verksamhet.

6. Rekvirering av bidrag
För rekvirering av bidrag ska SDF skicka in:
- Verksamhetsberättelse
Av verksamhetsberättelsen ska det framgå hur SDF har använt SDFbidraget, styrelsens sammansättning, antal genomförda styrelsemöten och en
redogörelse av förbundets egen genomförda verksamhet.
- Bokslut
- Kopia på undertecknad revisionsberättelse
Rekvirering av bidrag skall ske senast fyra månader efter SDF-verksamhetsårets
slut.
Efter detta reduceras bidraget med 10%.
SDF som inte inkommit med handlingar sex månader från SDFverksamhetsårets utgång reduceras bidraget i sin helhet.

7. Utbetalning
Utbetalning av bidrag sker senast 30 dagar efter inkomna handlingar.
Bidrag under 6 000,- kr utbetalas inte.

8. Ej rekvirerade medel
Av ej rekvirerade medel tillförs 50% till speciell pott för stimulansåtgärder för
förbund/idrotter som ej tilldelats SDF-bidrag.

Regler för redovisning av SDF-kurser
Gäller från och med 2014-01-01

1. Bidrag beräknas på av specialdistriktsförbund (SDF) arrangerad utbildning för
ledare. Med ledare avses; instruktörer, funktionärer och administrativa ledare
2. Bidrag beräknas på utbildning som av Norrbottens Idrottsförbund bedöms ha
ledarutbildningsvärde för deltagare, som fyllt 13 år och representerar
idrottsförening i Norrbotten.
3. Bidrag beräknas för utbildningsdag som omfattar minst 6 utbildningstimmar á
45 min. För utbildning som omfattar flera dagar kan timantalet fördelas mellan
dagarna, dock minst 3 utbildningstimmar per dag.
4. Kursen ska ha minst tre deltagare exklusive kursledare
5. SDF som omfattas av flera geografiska närliggande distrikt kan redovisa kurser
som genomförts i annat län. Gäller Västerbotten, Västernorrland och
Jämtland/Härjedalen. (obs att centrala kurser ej längre gäller)
6. Redovisning av SDF-kurser ska göras på särskild blankett. Till redovisningen
ska bifogas deltagarförteckning med namn, personnummer, förening samt
kursprogram som visar tider och innehåll (räcker inte att i innehåll bara ange
teori/praktik)
SDF som administrerar sina kurser via webben måste i dagsläget även
skicka/maila in redovisning till Norrbottens Idrottsförbund.
7. Kurser ska redovisas senast 31 januari året efter genomförandet på särskild
blankett, se punkt 6.
Inget speciellt kursbidrag utbetalas till SDF men redovisade kursdeltagardagar
ligger till grund som ett av kriterierna till SDF-bidraget.

Kursredovisningar insändes av SDF till:
Norrbottens Idrottsförbund
Idrottens Hus
Kronan A3
974 42 Luleå eller via mail: idrottsforbundet@norrbotten.rf.se

