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FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID DHR ÅNGEAVDELNINGENS
ÅRSMÖTE DEN 24: e MARS 2007

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.

Årsmötets öppnande
Parentation över avlidna medlemmar
Fråga angående årsmötets stadgeenliga utlysande
Antagande av dagordning
Val av presidium;
A) Ordförande
B) Sekreterare
C) 2 st. Protokolljusterare
D) 2 st. Rösträknare
Behandling av;
A) Verksamhetsberättelse för år 2006
B) Kassarapport för år 2006
C) Revisorernas berättelse för år 2006
Frågan om ansvarsfrihet för 2006 års förvaltning
Beslut om lokalavdelningens medlemsavgifter för 2008
Fastställande av budgetförslag 2007
Behandling av motioner, förslag och verksamhetsplan 2007
Val av styrelser och kommittéer;
A) Avdelningsstyrelse
1) 3 st. Ledamöter för en tid av 2 år

B)
C)

Revisorer
1) 2 st. Revisorer för en tid av 2 år
Kontakt- och Resurspersoner för en tid av 1 år
1) Studieorganisatör
2) Ekonomi/Fondmedel/Bidrag
3) Bilstöd/Färdtjänst
4) LSS/Ledsagarservice
5) Handikappersättning
6) Förbundets smärtkommitté
7) Förbundets rörelsehindrade föräldrar
8) Lokala ”Grå pantrar”

D)

Idrottssektionens styrelse
1) 3 st. Ledamöter för en tid av 2 år

E)

Ombud till ABF:s årsmöte
1) 2 st. Ombud för en tid av 1 år
2) 1 st. Ersättare för en tid av 1 år

F)

Ombud till distriktets årsmöte
1) Fastställande av antal ombud (1 ombud på varje påbörjat 50-tal medlemmar)
2) Ombud
3) Ersättare

G)

Valberedningskommitté
1) 3 st. Ledamöter för en tid av 1 år
2) 2 st. Suppleanter för en tid av 1 år

12.
13.

Övriga frågor
Avslutning
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FÖRTECKNING ÖVER 2006-ÅRS STYRELSER OCH KOMMITTÉER
Styrelsen:
Ordförande: Mats Myrman
Vice ordförande: Karin Nilsson*
Kassör: Jörgen Mossberg (adjungerande till idrottssektionen)
Sekreterare: Peter Eriksson*
Vice sekreterare: Viveka Sundström
Ledamot: Bernt Källman*, Birgitta Andersson*
Revisorer:
Ordinarie: Britt Eriksson och Ivan Bäck
Suppleant: Alf Bergkvist
Idrottssektionen:
Ordförande: Peter Eriksson
Kassör: Jörgen Mossberg
Ledamöter: Egon Lundahl, Karin Nilsson, Birgitta Andersson och Mats Myrman
Valberedning:
Ordförande Sara Martinsson
Suppleanter:
Resurs- och Kontaktpersoner:
Studieorganisatör: Gun Nilsson
Ekonomi - Fondmedel - Bidrag: Sara Martinsson
Bilstöd - Färdtjänst: Karin Nilsson
LSS - Ledsagarservice: Maj-Britt Westin
Handikappersättning: Sara Martinsson
Kontaktperson - Förbundets smärtkommitté: Maj-Britt Westin
Kontaktperson - Förbundets ”Grå pantrar”: Kurt Hedström
Kontaktperson - Nätverket ”Föräldrar med Rörelsehinder”: Birgitta Andersson
Kontaktperson - Medelpads Hälso- och Sjukvårds Samrådsgrupp: Karin Nilsson
Representation:
Ledamot i KHR - Kommunala Handikapp Rådet: Birgitta Andersson
Suppleant
"
"
"
: Maj-Britt Westin

Västernorrlands Läns Distriktsstyrelse:
Kassör: Inger Persson

Medlemsavgifter:

Enskild medlem: 240 kr

Medlemsstatistik per 2006-12-31:
Antal medlemmar vid årets början:
Antal medlemmar vid årets slut:
Avförd p. g. a. bristande betalning:
Avlidna:
Nya medlemmar:

Familjemedlem: 140 kr

105 st.
92 st.
12 st.
5 st.
4 st.

Medlemskap i andra lokala Organisationer: ABF
*) Vi har satt detta tecken bakom de personer i styrelsen som är funktionshindrade.
Vi vill visa att vi talar i egen sak och av egen erfarenhet.
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Avdelningen har haft 9 stycken styrelse- respektive 4 stycken avdelningsmöten under året. Då vårt
verksamhetsområde omfattar hela Ånge kommun, har mötesverksamheten alternerat mellan Ånge
och Fränsta för att tillgodose alla våra medlemmar. På mötena har det förekommit sedvanliga
mötesförhandlingar, information, diskussioner om aktuella frågor och bingo.
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KURSER, MÖTEN OCH REPRESENTATION
8 april

Distriktsårsmöte i Sundsvall
Ombud från Ånge: Peter Eriksson, Karin Nilsson, Mats Myrman

16 maj

Information på Bobergsskolan, Ånge
Deltagare: Karin Nilsson

9 september

Konferens – ”Smärthantering och Rehabilitering”, Sollefteå
Deltagare: Maj-Britt Westin

5 - 8 oktober

Kursledarutbildning – ”Bygg klokt”, Blekinge
Deltagare: Karin Nilsson

14 - 15 oktober

Styrelseutbildning, Örnsköldsvik
Deltagare: Mats Myrman, Jörgen Mossberg, Peter Eriksson, Karin Nilsson
Birgitta Andersson och Bernt Källman
HUMANPRISET 2005

Detta år fanns ingen nominerad till avdelningens Humanpris. Detta då styrelsen ej fick in något
förslag på pristagare. Det var första gången som priset inte delades ut sedan det instiftades.
Styrelsen har dock för avsikt att fortsätta med priset och ser därför fram emot förslag från
medlemmarna på lämpliga pristagare.
Text: Jörgen Mossberg
LOTTERIVERKSAMHET
År 2006 skedde det en del förändringar angående Bingolotterna. Under hösten påbörjades
utskicken av lotterna direkt från Göteborg hem till prenumeranterna. Dock säljs fortfarande ett tiotal
lotter ute på ”byn”. Ett stort tack till er som fortfarande stödjer DHR i Ånge! Intäkterna från
Bingolotterna och Adventskalendrarna blev: 22 300kr
Bingolottoansvarig: Birgitta Andersson
Efter ett avdelningsmöte i Fränsta, så avslutades det med en bingokväll. Medlemmarna var på
strålande gott humör. Det blev ingen stor vinst, men det var uppskattat.
DM i Boccia blev lyckat – även ekonomiskt. Vi sålde kaffe, bröd, godis, varmkorv samt lotter.
Försäljningen av detta gick bra - intäkterna blev 7 000kr
Lotteriansvarig: Viveka Sundström
STUDIER OCH KOMPETENSHÖJANDE VERKSAMHET
Olika kurser har diskuterats men dåligt intresse har visats bland våra medlemmar. En kurs har
genomförts – mobiltelefoni. Styrelsen har genomgått en styrelseutbildning under året. Vi hoppas att
fler medlemmar skall finna ett intresse av att delta under det kommande verksamhetsåret.
Studieorganisatör: Gun Nilsson
KANSLIET
Under det gångna året har kansliet avflyttats. Behovet av kansliet upphörde då vi av kostnadsskäl,
tvingades säga upp vår kanslist. Kansliet har under dessa år varit en viktig knutpunkt i vår
verksamhet och vi tackar vår hyresvärd Peder Mousten för den tid som varit!
Text: Peter Eriksson
TILLGÄNGLIGHET
Som resursperson för avdelningen, jobbar jag ganska hårt i kommunen för att påverka för en mer
tillgänglig sådan. Jag har även gått en vidareutbildning i tillgänglighetsfrågor tillsammans med
Boverket. Finns det frågor eller funderingar, så tveka inte att kontakta undertecknad.
Resursperson i tillgänglighetsfrågor: Karin Nilsson
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KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET - KHR
KHR har haft sex sammanträden under år 2006, alternerande mellan Ånge och Fränsta.
•

•
•
•
•
•

Harriet Hultin från LSS vill inleda ett samarbete tillsammans med KHR. Det hela ska gå ut
på att anställda inom kommunen ska få bättre insikt angående de handikappades situation.
Personer med olika funktionshinder har erfarenheter och kunskaper som kan användas till
hjälp och goda råd
Uppföljningsgruppen håller på att revidera Handikapplanen som ska vara färdig och tryckt
vid årsslutet 2007.
Cirka 50 stycken informationsbroschyrer har delats ut angående tillgänglighet och enkelt
avhjälpta hinder. De som fått dessa är; Ånges affärsmän, banker samt matställen.
I kommunen finns det en heminstruktörstjänst på 60 procent för syn och hörsel. Den är
fördelad med en dag i kommunens västra del, en i den östra delen samt att en dag
används till hembesök.
Den 30 november hölls det en anhörigträff för allmänheten på Medborgarhuset. Olika
föreningar deltog med information om sin verksamhet. Tyvärr så blev intresset väldigt tunt.
I Härnösand finns det ett mobilt demensteam att tillgå för personer som känner sig oroliga
för sina anhöriga. Det görs utredningar i hemmiljö.
Ledamot: Birgitta Andersson
SOCIALA INSATSER

Årsmötet beslutade på styrelsens förslag att förnya medlemsförmånerna enligt följande:
1.

2.

3.

Högkostnadsskydd för läkemedel och läkarbesök föreslogs vara oförändrat enligt tidigare - en
nivå av 450 kr och uppdelades enligt följande; Apoteksbolaget ansvarar för det medicinska
högkostnads-skyddet, vilket uppgår till 1 800 kr. På frikort för medicin, samt uppvisande av
medlemskap, erhålls 300 kr. Landstinget ansvarar för högkostnadsskyddet som uppgår till 900
kr gällande behandling såsom; läkarbesök, avgift för sjukgymnastik, utprovning av hjälpmedel
samt remitterad fotvård. På frikort för behandling, samt uppvisande av medlemskap, erhålls
150 kr.
Högkostnadsskyddet vid sjukhusvistelse mer än 15 dygn i följd, föreslogs också vara
oförändrat - en medlemsförmån som består av ett bidrag på 500 kr. Dessa högkostnadsskydd
kan sökas var för sig och högst en gång per år - räknat från årsmöte till årsmöte.
Ånge DHR: s rekreationsfond - Malmbergs minnesfond

I makarna Olof och Jean Malmbergs testamente, tilldelades Ånge DHR en större summa pengar
som enligt testamentet, skall gå till medlemmarnas väl. De pengar som delas ut i form av bidrag till
någon form av rekreation, är avkastningen från detta arv. För att ha möjlighet att få bidrag ur
fonden, måste vissa kriterier vara uppfyllda.
Dessa kriterier är:
•
•
•
•
•

Du skall ha varit medlem i avdelningen minst 24 månader.
Din ansökan skall styrkas med intyg från läkare, sjukgymnast, arbetsterapeut eller dylik.
Vid rekreation utomlands, skall någon form av resehandling kunna uppvisas.
Sökes bidrag för behandling eller liknande, skall kvitto på behandlingskostnad kunna uppvisas.
Detta kvitto skall vara vidimerat av behandlande personal.
Bidrag ur fonden kan erhållas högst vart annat år av en och samma medlem.

Pengar ur fonden kan sökas fyra (4) gånger per år med följande sista ansökningsdatum – 31/3,
30/6, 30/9 och 31/12. En summa på 10 000 kronor avsätts varje år till bidrags medel. Detta
förutsatt att avkastningen i fonden uppgår till minst 10 000 kronor. Sittande styrelse beslutar sedan
om vem eller vilka som tilldelas bidrag. Vid eventuellt avslag, skall styrelsen motivera sitt beslut.
Text: Peter Eriksson
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TRIVSELAKTIVITETER
13 juni

Årets grillafton avhölls vid kraftverksdammen i Ljungaverk. Det har blivit lite av en
tradition att vara där när vi grillar och som vanligt hade vi vädergudarna på vår
sida. De som valde att fånga sin egen middagsmat blev inte heller lottlösa utan det
fångades en del fina fiskar. Ett femtontal av föreningens medlemmar infann sig och
trots att vår egen grillmästare inte kunde vara med, så fick alla närvarande sig
något till livs. Vi som var där sänder ett tack till Kjell Edbom för den hjälp med de
diverse sysslor han bistod oss med under kvällen.
Text: Mats Myrman

16 december

Som brukligt är ordnades det också ett julbord i föreningens regi. Detta dukades
upp på Björknäsgården i Bräcke. Vi var cirka tjugo stycken som väl lät oss smaka
av de läckerheter som stod till buds. Efter maten bjöds det på underhållning av ett
lokalt band som spelade och sjöng. Ett trevligt inslag trots att det inte var julmusik
som spelades.
Text: Mats Myrman
SAMRÅDSGRUPPEN I SJUKVÅRDSFRÅGOR

Det har varit fyra stycken träffar där det har diskuterats diverse olika frågor; bl.a. sjukresor,
ekonomi, patienthotellet och hur vården kommer att se ut i framtiden. Den som är mer intresserad,
kan höra av sig till undertecknad eller kontakta sekreteraren och själva få läsa protokollen.
Ledamot: Karin Nilsson.
Text: Karin Nilsson
ÅRSMÖTET 23: e mars 2006
Årsmötet avhölls på Hussborg med en god anslutning av medlemmar. Ordföranden Mats Myrman
hälsade medlemmarna välkommen. Styrelsen hade bjudit Lennart Carlsson, Fränsta och Margit
Mogren, Ånge som mötesgäster och Lennart valdes till att leda årsmötesförhandlingarna med
Margit som sekreterare. Verksamhetsberättelserna för 2005 behandlades för avdelningen och
idrottssektionen, likaså den ekonomiska berättelsen. På revisorernas tillstyrkan, beslöt årsmötet att
bevilja respektive styrelse ansvarsfrihet. Slutligen inbjöds medlemmarna till en god middag.
Text: Peter Eriksson
SLUTORD
Nu kan vi lägga 2006 till handlingarna och se fram mot ett nytt år med nya förhoppningar och nya
förväntningar. Fjolåret innebar att vi bland annat, fick en ny regering. Vi ser med tillförsikt fram
emot vad denna kan och vill göra för vår sak och vår situation. Vi i styrelsen vill framföra vårt
varma tack till våra medlemmar för visat stöd och intresse under året och hoppas att vi får känna
detta stöd i ryggen även i fortsättningen. TACK
Ånge i mars 2007.

Mats Myrman

Jörgen Mossberg

Peter Eriksson

Ordförande

Kassör

Sekreterare

Karin Nilsson

Viveka Sundström

Vice ordförande

Vice sekreterare

Birgitta Andersson

Bernt Källman

Ledamot

Ledamot
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RESULTATRÄKNING 1/1 - 31/12 2006
INTÄKTER
Bingolotto
Fondintäkter
Medlemsavgifter
Aron Söderlinds minnesfond
Verksamhetsbidrag – Ånge kommun
Idrottens lokala aktivitetsstöd – Ånge kommun & RF
Medlemslotterier

22 286,50 kr
23 259,13 kr
2 140,00 kr
100,00 kr
14 645,00 kr
2 577,60 kr
7 164,50 kr

Summa intäkter:

72 172,73 kr

KOSTNADER
Möten
Ungdoms- och Idrottssektionen
Studier
Högkostnadsskydd
Årsmötet
Diverse medlemsaktiviteter *
Rekreationsbidrag
Humanpriset
Avtalsförsäkring
Hyra
Fondförluster
Förbrukningsinventarier
Kontorskostnader
Trycksaker
Telefon och porto
Diverse avgifter
Kassadifferens
Resekostnader
Medlemsavgifter – annan förening

-2 257,50 kr
-508,00 kr
-150,00 kr
-1 500,00 kr
-2 800,00 kr
-9 842,40 kr
-1 500,00 kr
-2 480,00 kr
-250,00 kr
-6 488,00 kr
-1 711,68 kr
-461,50 kr
-863,00 kr
-330,00 kr
-1 320,00 kr
-387,00 kr
-109,50 kr
-10 772,00 kr
-415,00 kr

Summa Kostnader:

-44 145,58 kr

Årets Resultat**:

28 027,15 kr

*) Aktiviteter som varit under 2006 är: grillafton vid dammen Johannisberg och julbord på
Björknäsgården, Bräcke.
**) Detta positiva resultat beror på den goda utvecklingen i fonderna, samt en återhållsam attityd
på kostnadssidan.

Specificerad - SÖDERLINDS MINNESFOND:
Ingående balans Fondmedel 1/1 2006
Erhållna Fondmedel under året
Utbetalda Fondmedel under året
Erhållen Ränta på Fondmedel
Fondens behållning 31/12 2006

57 821,69 kr
100,00 kr
0,00 kr
868,09 kr
58 789,78 kr
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BALANSRÄKNING 2006-12-31
TILLGÅNGAR
Kassa
Postgiro
Nordea Affärskonto
Nordea Räntefond (Rekreationsfonden)
Nordea Sekura (Söderlinds minnesfond)
Nordea Optima (Hassel & Bergwalls fond)
Nordea Likv. Invest (Hassel & Bergwalls fond)

791,50 kr
0,00 kr
28 145,24 kr
170 256,64 kr
58 689,78 kr
298 212,54 kr
282 045,10 kr

Summa Tillgångar

838 140,80 kr

SKULDER
Upplupna arbetsgivaravgifter
Eget kapital

-0,50 kr
-838 140,30 kr

Summa Skulder:

-838 140,80 kr

TÄNK PÅ ARON SÖDERLINDS MINNESFOND NÄR DU VILL HEDRA EN
ANHÖRIG ELLER NÄRA VÄNS BORTGÅNG.
Minnesbrev sändes

REVISIONSBERÄTTELSE
Vi har granskat räkenskaperna för DHR Ångeavdelningen för år 2006 och vi har inte funnit
anledning till någon anmärkning på redovisningen.
Vi tillstyrker,
- att resultaträkningen och balansräkningen fastställs.
- att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för år 2006.
Ånge 2007-03-05

Britt Eriksson

Ivan Bäck

DE HANDIKAPPADES RIKSFÖRBUND
ÅNGEAVDELNINGEN, KLÖSTRE 2189, 840 13 TORPSHAMMAR
Telefon - ordförande: 070-353 05 95
Postgiro: 27 74 00-8

Telefon - sekreterare: 0691-321 12
Bankgiro: 776-5522

Email: dhrange@passagen.se
Hemsida: http://hem.passagen.se/dhrange
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PUNKT 9 - STYRELSENS FÖRSLAG
BUDGETFÖRSLAG FÖR ÅR 2007
POSTER

INTÄKTER

KOSTNADER

Bingolotto

25 000 kr

0 kr

Fondintäkter

30 000 kr

0 kr

Medlemsavgifter

1 000 kr

0 kr

Aron Söderlinds Minnesfond

1 000 kr

0 kr

15 000 kr

0 kr

Idrottens lokala aktivitetsstöd

3 000 kr

0 kr

Medlemslotterier

5 000 kr

0 kr

Möten

0 kr

2 500 kr

Ungdoms- och Idrottssektion

0 kr

10 000 kr

Studier

0 kr

3 000 kr

Högkostnadsskydd

0 kr

3 000 kr

Medlemsvård

0 kr

1 000 kr

Årsmötet

0 kr

6 000 kr

Diverse Medlemsaktiviteter

0 kr

15 000 kr

Humanpriset

0 kr

5 000 kr

Rekreationsbidrag

0 kr

2 000 kr

Avdelningens 50-års jubileum

0 kr

15 000 kr

Kostnadsersättningar

0 kr

2 000 kr

Förbrukningsinventarier

0 kr

1 000 kr

Förbrukningsmaterial

0 kr

2 000 kr

Kontorskostnader

0 kr

1 000 kr

Trycksaker

0 kr

1 000 kr

Telefon och Porto

0 kr

2 000 kr

Diverse Avgifter

0 kr

500 kr

Resekostnader

0 kr

7 500 kr

Medlemsavgift - annan förening

0 kr

500 kr

80 000 kr

80 000 kr

Verksamhetsbidrag från Ånge Kommun

Summa*:

*) Vi har valt att lägga en nollbudget och den ser ut att kunna hållas om intäktssidan inte sviktar i
form av sjunkande Bingolottoförsäljning och lägre avkastningar i fonderna än beräknat.
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IDROTTSSEKTIONEN
Medlemsantal och avgift:
Medlemsantalet per den 31.12.2006 var 28 stycken, varav 7 stycken hade M-licens som var
fördelade på följande idrotter: Alpint, Boccia, Bordtennis, Curling och Längdåkning.
Medlemsavgiften har varit 80 kronor per medlem och år.
Möten:
Idrottssektionen har haft två protokollförda möten under året. I samband med avdelnings- och
styrelsemöten, har idrotten haft en ständig punkt på dagordningen, varigenom medlemmarna har
informerats om ekonomi, skrivelser, rapporter och tävlingsresultat.
Medlemskap i andra förbund:
Riksidrottsförbundet, Svenska Handikappidrottsförbundet, Västernorrlands HIF.
Träningsverksamhet:
Bordtennisträningen har bedrivits i Fränsta sporthall. Inomhusboccia har även den, bedrivits i
Fränsta sporthall. Inomhuscurlingen är för närvarande nerlagd.
Bidrag och anslag:
2 240 kr
Medlemsavgifter
2 578 kr
Lokalt aktivitetsstöd
10 000 kr
Verksamhetsbidrag från DHR Ångeavdelningen
Se för övrigt avdelningens resultat- och balansräkning där idrotten innehar ett eget konto.
Representation:
Peter Eriksson representerade idrottssektionen som ledamot i VHIF: s styrelse. Han avgick dock i
samband med VHIF: s årsmöte i Sundsvall den 20: e april 2006. Vidare representerades
idrottssektionen av Peter Eriksson och Mats Myrman vid SHIF: s rekryteringskonferens i Sundsvall
den 29: e april 2006.
TÄVLINGSRESULTAT 2006
Tävling:
Datum:
Arrangör:
Placering:

DM - Uteboccia
10-11 juni
DHR Ånge idrottssektion, Ånge
Kl. 3 ind: Egon Lundahl, Birgitta Andersson och Jan Hjorth – oplacerade
Kl. 3 lag: Lag DHR Ånge (Lundahl, Andersson, Hjorth) – oplacerade
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SLUTORD
Början på idrottsåret började på samma sätt som det tidigare slutade med en god uppslutning av
medlemmar som ville aktivera sig med bordtennis och boccia. Denna uppslutning ville inte riktigt
hålla i sig under hösten, varefter deltagandet sjönk kraftigt – framför allt inom bordtennisen.
Orsaken tros vara en massflykt till innebandyn. Vi får fortsätta att arbeta med att lyfta intresset och
deltagandet inom handikappidrotten.
Vi har haft en god kontakt med vår kommun Ånge. Vi vill även framföra ett tack till idrottsföreningar, idrottsförbund, firmor och enskilda som stöder vår verksamhet. Inför idrottsåret 2007,
planerar vi att arrangera DM i inomhusboccia, samt deltagande i ett antal tävlingar. Vi i styrelsen
vill nu ta tillfället i akt att önska alla våra medlemmar och idrottare lycka till under det nya året!
Styrelsen:

Peter Eriksson

Jörgen Mossberg

Mats Myrman

Ordförande

Kassör

Sekreterare

Egon Lundahl

Birgitta Andersson

Karin Nilsson

Ledamot

Ledamot

Ledamot
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