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FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID DHR ÅNGEAVDELNINGENS
ÅRSMÖTE DEN 29: e MARS 2008

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 2007
B) Kassarapport för år 2007 (se sidorna 8-9)
C) Revisorernas berättelse för år 2007 (se bilaga 2)
Frågan om ansvarsfrihet för 2007 års förvaltning
Beslut om lokalavdelningens medlemsavgifter för 2009 (se bilaga 1)
Fastställande av budgetförslag 2008 (se sidan 10)
Behandling av motioner, förslag och verksamhetsplan 2008 (se bilaga 1)
Val av styrelser och kommittéer;
A) Avdelningsstyrelse
1) 1 st. Ordförande för en tid av 2 år
2) 3 st. Ledamöter för en tid av 2 år

B)
C)

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

D)

Idrottssektionens styrelse
1) 1 st. Ordförande för en tid av 2 år
2) 2 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 2007-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: Sören Nordin och Eivin Norlander
Suppleant: Alf Bergkvist
Idrottssektionen:
Ordförande: Peter Eriksson
Kassör: Jörgen Mossberg
Ledamöter: Egon Lundahl, Karin Nilsson, Birgitta Andersson och Mats Myrman
Valberedning:
Ordförande Sara Martinsson och Ingemar Westin
Suppleanter: Jörgen Mossberg
Resurs- och Kontaktpersoner:
Studieorganisatör: Johanna Myrman
Ekonomi - Fondmedel - Bidrag: Sara Martinsson
Bilstöd – Färdtjänst - Bostadsanpassning: Karin Nilsson
LSS - Ledsagarservice: Maj-Britt Westin
Handikappersättning: Sara Martinsson
Kontaktperson - Förbundets smärtkommitté: Maj-Britt Westin
Kontaktperson – Lokala avdelningens ”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 2007-12-31:
Antal medlemmar vid årets början:
Antal medlemmar vid årets slut:
Avförd p. g. a. bristande betalning:
Avlidna:
Nya medlemmar:

Familjemedlem: 140 kr

92 st.
85 st.
10 st.
2 st.
5 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 6 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
21 april

Distriktsårsmöte i Ånge
Ombud från Ånge: Karin Nilsson, Mats Myrman

21 - 22 september

Kurs - ”Att överklaga ett myndighetsbeslut eller en dom”, Sundsvall
Deltagare: Peter Eriksson

20 - 21 oktober

Styrelseutbildning steg 2, Sundsvall
Deltagare: Mats Myrman, Jörgen Mossberg, Peter Eriksson, Karin Nilsson
Birgitta Andersson och Bernt Källman
HUMANPRISET 2006

Detta år fanns ingen nominerad till avdelningens Humanpris, då styrelsen ej fick in något förslag på
pristagare. Det var andra 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: Peter Eriksson
LOTTERIVERKSAMHET
Under 2007 har försäljningen av bingolotter förlöpt ungefär som föregående år. Ett fortsatt stort
tack till er som fortfarande stödjer DHR i Ånge! Förtjänsten av bingolotter samt adventskalendrar
slutade på 17 537 kronor.
Bingolottoansvarig: Birgitta Andersson
På årsmötet var det inte så många närvarande men en trevlig stämning. Det såldes lotter för
föreningen och som avslut på dagen, intogs en god middag. På DM Boccia dagen i Fränsta kom
det deltagare från Sundsvall, Härnösand samt Örnsköldsvik. Sammanlagt var det omkring 50
deltagare. Det såldes kaffe och smörgåsar. Lunchen intogs på Bykrogen och som avslutning på
dagen blev det prisutdelning. Slutsumman för lotteriförsäljningen slutade på 1 160 kronor.
Lotteriansvarig: Viveka Sundström
STUDIER OCH KOMPETENSHÖJANDE VERKSAMHET
Olika kurser har diskuterats men dåligt intresse har visats bland våra medlemmar. En kurs håller
dock på att planeras – ”Välmående och helhetshälsa” som vi hoppas skall intressera flertalet
medlemmar. Styrelsen har också genomgått en ”styrelseutbildning – steg 2” under året.
Studieorganisatör: Johanna Myrman
TILLGÄNGLIGHET
Som föreningens resursperson i tillgänglighets frågor fortsätter jag att arbeta för större förståelse
och en bättre fungerande fysisk miljö. Jag passar härmed också på att tacka för Stipendiet från KG Brattströms fond som jag fick den 24: e mars 2007. Den uppskattningen får mig att orka kämpa
vidare.
Resursperson i tillgänglighetsfrågor: Karin Nilsson
HÄLSOSAM-Y
Som ny ledamot i gruppen har jag varit med på ett möte som bl.a. behandlade hjälpmedel och
vikten av rätt förskrivning för den enskilde individen. Inom gruppen sitter jag också med i det
Medicinska rådet som tog upp vikten av att se över medicinförskrivningarna för bl.a. de äldre på
olika boenden, samt problemen med ökade förskrivningar av sömnmedel i allmänhet.
Text: Karin Nilsson, ledamot
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KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET - KHR
Sex sammanträden har KHR haft under 2007 och dessa har varit antingen i Fränsta eller Ånge,
samt att en del studiebesök gjorts.
•
•
•

•

•
•
•

Från 2007-01-01 tog ambulanssjukvården över distriktssköterskans arbete mellan klockan
19:00 – 08:00.
För att alla med assistans ska behandlas lika, så har ett förslag lämnas om att det ska
finnas en huvudman.
Den 20: e april anordnades en utbildningsdag för kommunens anställda som arbetar med
planering som rör tillgängligheten. I utbildningen ingick det att få prova på olika aktiviteter
som funktionshindrad - bl.a. åka rullstol och vara synskadad. Dagen fick ett mycket väl
bemötande.
Den dagliga verksamheten i Torpshammar där de arbetande har tvättat kommunens bilar,
har lags ner. Verksamheten är nu flyttad till Lindberga gård, Ede. Det är en bondgård där
de arbetande får hjälpa till med de dagliga sysslorna. De berörda är dock positiva till
förändringen.
Man har rätt att behålla sin sjukersättning och aktivitets stöd vilande. Syftet är att pröva sin
arbetsförmåga och stimulera till studier. Den berörde ordnar på egen hand arbete och
studier.
Kommunen ska inom en snar framtid anställa en ”fixar - Malte” som kan erbjuda service i
hemmet för personer över 75 år. Där kan bl. a. ingå lampbyte, ta ner saker som står högt
och svårt till. En avgift per timme kommer att tas ut.
För att förebygga fallskador så har kommunen införskaffat höftskydds byxor. En bedömning
görs där risk för fall förekommer. Första byxan är kostnadsfri.
Ledamot: Birgitta Andersson
TRIVSELAKTIVITETER

12 juni

Årets grillafton hölls vid dammen i Johannisberg. Ett tjugotal medlemmar slöt upp
för att fiska, njuta av grillad skaffning och bara må gott. För att ta till en gammal
klyscha; ”någon där uppe måste gilla oss”. Detta med tanke på vädret som vanligt,
visade sig från sin bästa sida. Detta årliga evenemang har än en gång visat sig
vara uppskattat. Tack till er som ställer upp och ser till att det blir så lyckat som det
blir.
Text: Mats Myrman

15 december

I sedvanlig ordning ordnades det med julbord och detta dukades upp på
Björknäsgården i Bräcke. Vi var cirka tjugo stycken som lät oss smaka av de
delikatesser som julens traditioner bjuder. Alla lämnade Björknäsgården mätta och
belåtna.
Text: Peter Eriksson
SAMRÅDSGRUPPEN I SJUKVÅRDSFRÅGOR

Gruppen har haft 3 stycken möten under året. Vi fortsätter att se till att våra frågor och synpunkter
får gehör, samt erhåller kontinuerlig information från sjukhusdirektören om vad som händer inom
landstingets planering och budget.
Text: Karin Nilsson, ledamot

NÄTVERKET FÖR FÖRÄLDRAR MED FUNKTIONSHINDER
Vid uppföljningskursen med nätverket den 30/8 – 2/9 i Vejbystrand, tillskrev vi gemensamt
Skolminister Jan Björklund angående den dåliga tillgängligheten i landets skolor. I svaret vi fick
meddelar han att Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att genomföra en översyn av den
fysiska tillgängligheten i grund- och gymnasieskolorna som ska redovisas den 1 oktober 2008.
Text: Karin Nilsson
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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. Frikort för behandling, samt uppvisande av medlemskap, fås 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
AVDELNINGENS 50-ÅRS JUBILEUM
Festen höll till på Erikslunds Folkets hus den 8: e september och när man kom in så var det dukat
med välkomstdrinkar och tilltugg på små bord. Sedan var det frågerunda om DHR, till exempel Vad är DHR hemsida? Det var både bra och god mat med mycket sång, tävlingar och dans under
kvällen. Permaband var där och sjöng och spelade mycket bra musik. Det var även kaffe och tårta
senare på kvällen. Det fanns även en bildutställning med bilder från kurser, träffar under olika år. Vi
var cirka 40 personer på festen och två av dem var den äldsta och yngsta medlemmen. Det var
även två speciellt inbjudna personer som kom. Den ena var Ånges kommunalråd Sten-Ove
Danielsson och den andra - Bengt Östling var från distriktet och de pratade lite om saker och ting.
Text: Emelie Nilsson
ÅRSMÖTET 24: e mars 2007
Årsmötet avhölls på Mittlandia, Ånge med en god anslutning av medlemmar. Ordföranden Mats
Myrman hälsade medlemmarna välkommen. Styrelsen hade bjudit Tage Påhlsson, Ånge med fru
Britta som mötesgäster och Tage valdes till att leda årsmötesförhandlingarna med Britta som
sekreterare. Verksamhetsberättelserna för 2006 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
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SLUTORD
Nu har vi tagit oss igenom ännu ett år - 2007 som inte innebar några större förändringar för vår del
även om vi kanske förväntat oss en del förbättringar. Då tänker jag främst på samhällsbilden i stort.
Vi kämpar dock vidare. Det gör vi med vetskapen att vi har avdelningens medlemmar och deras
stöd i ryggen. Nu ser vi fram mot ett 2008 med allt vad det innebär. Vi i styrelsen riktar ett stort tack
till medlemmarna och hoppas att vi får se er under det kommande året.
Ånge i mars 2008.

DE HANDIKAPPADES RIKSFÖRBUND
ÅNGEAVDELNINGEN, KLÖSTRE 254, 840 13 TORPSHAMMAR
Telefon - ordförande: 070-353 05 95
Postgiro: 27 74 00-8

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

Email: info@dhrange.com
Hemsida: www.dhrange.com

TÄNK PÅ ARON SÖDERLINDS MINNESFOND NÄR DU VILL HEDRA EN
ANHÖRIG ELLER NÄRA VÄNS BORTGÅNG.
Minnesbrev sändes
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RESULTATRÄKNING 1/1 - 31/12 2007
INTÄKTER
Bingolotto
Fondintäkter
Medlemsavgifter
Aron Söderlinds minnesfond
Verksamhetsbidrag – Ånge kommun
Idrottens lokala aktivitetsstöd – Ånge kommun & RF
Medlemslotterier

17 537,00 kr
22 457,00 kr
1 820,00 kr
4330,00 kr
10 868,00 kr
4 992,40 kr
1 141,00 kr

Summa intäkter:

63 145,40 kr

KOSTNADER
Möten
Ungdoms- och Idrottssektionen
Studier
Högkostnadsskydd
Medlemsvård
Årsmötet
Diverse medlemsaktiviteter
Avdelningens 50-års jubileum
Kostnadsersättningar
Fondförluster
Förbrukningsmaterial
Datakostnader
Kontorskostnader
Trycksaker
Telefon och porto
Diverse avgifter
Resekostnader
Medlemsavgifter – annan förening

-2 014,90 kr
-6 050,00 kr
-150,00 kr
-2 100,00 kr
-500,00 kr
-1 890,00 kr
-3 748,30 kr
-16 889,20 kr
-650,00 kr
-2 411,65 kr
-327,00 kr
-374,00 kr
-863,00 kr
-2 202,00 kr
-935,00 kr
-465,00 kr
-2 156,00 kr
-105,00 kr

Summa Kostnader:

-43 831,05 kr

Årets Resultat:

19 314,35 kr

Specificerad - SÖDERLINDS MINNESFOND:
Ingående balans Fondmedel 1/1 2007
Erhållna bidrag under året
Utbetalda Fondmedel under året
Erhållen utdelning på Fondmedel
Fondens behållning 31/12 2007

58 789,78 kr
4 330,00 kr
0,00 kr
1542,21 kr
64 661,99 kr
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BALANSRÄKNING 2007-12-31
TILLGÅNGAR
Kassa
Postgiro
Nordea Affärskonto
Nordea Räntefond (Rekreationsfonden)
Nordea Sekura (Söderlinds minnesfond)
Nordea Optima (Hassel & Bergwalls fond)
Nordea Likv. Invest (Hassel & Bergwalls fond)

214,00 kr
0,00 kr
34 958,30 kr
167 844,99 kr
60 231,99 kr
303 945,57 kr
290 260,30 kr

Summa Tillgångar

857 455,15 kr

SKULDER
Upplupna arbetsgivaravgifter
Eget kapital

-0,50 kr
-857 454,65 kr

Summa Skulder:

-857 455,15 kr

EKONOMISK RAPPORT FÖR AVDELNINGEN 2007
Ekonomin 2007 har för DHR Ångeavdelning varit ett stabilt år med tanke på de neddragningar som
vi har levt med under några år. Vi har klarat att hålla vårt rörelsekapital i förhållande till de utgifter
som vi haft. Bingolotto och medlemslotterier är den mest bidragande orsaken till att vi fortfarande
har ett bra rörelsekapital. Nu blickar vi framåt mot 2008 och lägger de föregående åren till
handlingarna och ser framför oss en ännu godare ekonomi inom avdelningen. Våra kapitalbundna
fonder har också legat på plussidan under året men inte lika bra som åren innan. Vi hoppas även
där på en bättre konjunktur i framtiden.
Tack för ordet: Jörgen Mossberg - kassör
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PUNKT 9 - STYRELSENS FÖRSLAG
BUDGETFÖRSLAG FÖR ÅR 2008
POSTER

INTÄKTER

KOSTNADER

Bingolotto

20 000 kr

0 kr

Fondintäkter

30 000 kr

0 kr

Medlemsavgifter

2 000 kr

0 kr

Aron Söderlinds Minnesfond

1 000 kr

0 kr

15 000 kr

0 kr

Idrottens lokala aktivitetsstöd

4 000 kr

0 kr

Medlemslotterier

2 000 kr

0 kr

Möten

0 kr

4 500 kr

Ungdoms- och Idrottssektion

0 kr

14 000 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

3 500 kr

Kostnadsersättningar

0 kr

2 000 kr

Förbrukningsinventarier

0 kr

1 000 kr

Förbrukningsmaterial

0 kr

1 500 kr

Kontorskostnader

0 kr

1 000 kr

Trycksaker

0 kr

2 000 kr

Telefon och Porto

0 kr

3 000 kr

Diverse Avgifter

0 kr

1 000 kr

Resekostnader

0 kr

7 000 kr

Medlemsavgift - annan förening

0 kr

500 kr

74 000 kr

74 000 kr

Verksamhetsbidrag från Ånge Kommun

Summa:
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IDROTTSSEKTIONEN
Medlemsantal och avgift:
Medlemsantalet per den 31.12.2007 var 23 stycken, varav 6 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:
Bordtennis- och Bocciaträningen har bedrivits i Fränsta sporthall. Inomhuscurlingen är för
närvarande nerlagd.
Bidrag och anslag:
1 840 kr
Medlemsavgifter
4 992 kr
Lokalt aktivitetsstöd
10 000 kr
Verksamhetsbidrag från DHR Ångeavdelningen
Se för övrigt avdelningens resultat- och balansräkning där idrotten innehar ett eget konto.
Representation:
Idrottssektionen representerades av Peter Eriksson och Mats Myrman vid SHIF: s
rekryteringskonferens i Sundsvall den 28: e april 2007.

TÄVLINGSRESULTAT 2007
Tävling:
Datum:
Plats:
Arrangör:
Placering:

SM - Bordtennis
14-15 april
Sporthallen, Sundsvall
HIF Kämparna, Sundsvall
Kl. R3-5 ind: Peter Eriksson – oplacerad
Kl. S7-8 ind: Nils-Olov Hagman – oplacerad
Kl. Veteran ind: Peter Eriksson, Nils-Olov Hagman – oplacerade
Kl. Öppen ind: Peter Eriksson, Nils-Olov Hagman – oplacerade
Kl. Dubbel S: Nils-Olov Hagman/Tommy Östman, Norrbacka HIF – oplacerade

Tävling:
Datum:
Plats:
Arrangör:
Placering:

DM - Inomhusboccia
5-6 maj
Sporthallen, Fränsta
DHR Ånge idrottssektion, Ånge
Kl. 3 ind: Birgitta Andersson och Jan Hjorth – oplacerade
Kl. 3 lag: 4:a - Lag DHR Ånge (Lundahl, Andersson, Hjorth)

Tävling:
Datum:
Plats:
Arrangör:
Placering:

DM - Utomhusboccia
1-2 september
Bergeforsen
HIF Kämparna, Sundsvall
Kl. 3 ind: 5:a - Birgitta Andersson / Egon Lundahl och Jan Hjorth – oplacerade
Kl. 3 lag: Lag DHR Ånge (Lundahl, Andersson, Hjorth) – oplacerade
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SLUTORD
Boccian har fått ett uppsving i idrottssektionen med en god uppslutning på träningarna.
Bordtennisen hade en del verksamhet på vårsäsongen för att helt utebli på höst sidan. Vi får dock
inte tappa sugen utan enträget fortsätta att arbeta med att lyfta intresset och deltagandet inom
handikappidrotten i vår idrottssektion.
Vi har under året 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
2008, planerar vi att arrangera DM i Utomhusboccia, samt deltagande i ett antal andra tävlingar. Vi
i styrelsen vill nu ta tillfället i akt att önska alla våra medlemmar och idrottare lycka till under det
nya året!
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