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FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID DHR ÅNGEAVDELNINGENS
ÅRSMÖTE DEN 27: e MARS 2010

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 2009
B) Kassarapport för år 2009 (se sidorna 8-9)
C) Revisorernas berättelse för år 2009 (se sidan 10)
Frågan om ansvarsfrihet för 2009 års förvaltning
Beslut om lokalavdelningens medlemsavgifter för 2011 (se bilaga 1)
Fastställande av budgetförslag 2010 (se sidan 11)
Behandling av motioner, förslag och verksamhetsplan 2010 (se bilaga 1)
Val av styrelser och kommittéer;
A) Avdelningsstyrelse
1) Ordförande för en tid av 2 år
2) 3 st. Ledamöter för en tid av 2 år
3) 1 st. Ledamot för en tid av 1 år (OBS. Fyllnadsval)

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

D)

Idrottssektionens styrelse
1) 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 2009-ÅRS STYRELSER OCH KOMMITTÉER
Styrelsen:
Ordförande: Mats Myrman
Vice ordförande: Karin Nilsson*
Kassör: Jörgen Mossberg (adjungerande till idrottssektionen)
Sekreterare: Peter Eriksson*
Vice sekreterare: Johanna Myrman
Ledamot: Bernt Källman*, Birgitta Andersson*
*) 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.
Revisorer:
Ordinarie: Sören Nordin och Eivin Norlander
Suppleant: Mats Larsson
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 - Nätverket ”Föräldrar med Rörelsehinder”: Karin Nilsson
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
Valberedning: Johanna Myrman

Medlemsavgifter:

Enskild medlem: 280 kr

Medlemsstatistik per 2009-12-31:
Antal medlemmar vid årets början:
Antal medlemmar vid årets slut:
Avförd p. g. a. bristande betalning:
Avlidna:
Nya medlemmar:

Familjemedlem: 160 kr

90 st.
90 st.
6 st.
2 st.
8 st.

Medlemskap i andra lokala Organisationer: ABF
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
25 april

Distriktsårsmöte på Söråkers Herrgård
Ombud från Ånge: Johanna Myrman och Mats Myrman
HUMANPRISET 2008

Humanpriset (avdelningens uppmuntringspris) för verksamhetsåret 2008 tilldelades denna gång
Sten Svensson, Fränsta.
Text: Mats Myrman
LOTTERIVERKSAMHET
Försäljningen av Bingolotterna har gått bra under 2009.
20 stycken lotter har sålds på ”byn” i veckan. Det blir sammanlagt ca.1300 stycken.
11 stycken Bingolotter skickas ut i veckan till prenumeranter direkt från Göteborg, samt att 20
stycken adventskalendrar blev sålda. Tillsammans med adventskalendrarna slutade försäljningen
på 16 842 kr. Ett stort tack till er som fortsätter att stödja DHR i Ånge!
Bingolottoansvarig: Birgitta Andersson
STUDIER OCH KOMPETENSHÖJANDE VERKSAMHET
Under året så har det genomförts två endagskurser i HLR (Hjärt- och lungräddning) med stor
uppslutning. Sammanlagt var vi ca 20 medlemmar som fick en grundlig genomgång i hur HLR går
till och har nu bevis för att vi kan detta i form av ett kort som man kan bära med sig i plånboken.
Dessa kort delades ut av kursledare Bengt Danielsson vid avslutad genomgång.
Nu planeras det en kurs i ABC (Andning, Blödning, Chock) för avdelningens medlemmar och vi
hoppas att den kommer att bli av inom kort.
Studieorganisatör: Johanna Myrman
TILLGÄNGLIGHET
Föreningen har påbörjat ett bättre samarbete med kommunen där vi får vara delaktiga i arbetet
med att försöka förbättra tillgängligheten på bl.a. Fränsta sport- och simhall. Detta efter att vi gjort
en skrivelse till kommunfullmäktige och påtalat de stora bristerna med tillgängligheten på
sporthallen och som gjorde sig påminda då vi hade vår prova på dag i oktober. Tillsammans med
Tekniska förvaltningen har vi sett över och åtgärdat en del trottoarer samt parkeringar inom
kommunen. Detta arbete kommer att fortsätta även under 2010.
Resursperson i tillgänglighetsfrågor: Karin Nilsson
HÄLSOSAM-Y
Det har varit 4 möten under 2009. Många frågor har bl.a. behandlat den ekonomiska situationen
inom Landstinget, nerdragningar gällande Hjälpmedel, Högkostnadsskyddet, Prioriteringsarbetet,
Policy och riktlinjer - Delaktighet och Jämlikhet för personer med funktionsnedsättning, samt
Infrastrukturarbetet i länet. Det har även varit kontinuerlig information från Läkemedelsgruppen,
Hjälpmedelsgruppen och Trafikgruppen.
Text: Karin Nilsson, ledamot
ÅRSMÖTET 28: e mars 2009
Årsmötet hölls på Forum i Ljungaverk. Som presidium hade Jan och Eva From inbjudits. Efter
sedvanliga förhandlingar, bjöds det in till en god middag.
Text: Mats Myrman
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KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET - KHR
9 Under 2009 har det varit 6 stycken möten som hållits i Fränsta och Ånge.
9 Majvor Decker har blivit utsett till ny vice ordförande i KHR.
9 Nu har även funktionshindrade möjlighet att kunna bada i stora bassängen på badhuset i
Fränsta, då det kommit en lift dit. Det har även tillkommit en ny handikapparkering vid
badhuset. Så nu finns det två stycken sådana parkeringar.
9 Kommunen har valt FRÖSUNDA som alternativ till kommunens assistans.
9 Personer som är 75 år och äldre behöver inga biståndsbeslut för att få larm och
matdistribution.
9 Från 2009 betalar man för samtliga hjälpmedel, max 300 kronor per gång. Dessa kostnader
kommer att ingå i ett högkostnadsskydd.
9 Nu har det kommit upp en ”drive in” postlåda på konsumparkeringen. Meningarna är delade
om dess utformning och placering.
Ledamot: Birgitta Andersson
TRIVSELAKTIVITETER
9 juni

Årets traditionella grillafton hölls som tidigare år, vid dammen i Ljungaverk. Ett
tjugotal medlemmar slöt upp till en trevlig stund fyllt av fint fiskafänge och god
förtäring. Vi i styrelsen tackar er som kom och det är vår förhoppning att detta
arrangemang skall kunna fortsätta – TACK!
Text: Mats Myrman

5 december

Som plats för årets julbord hade vi valt Hotell Södra Berget i Sundsvall. Vi var ett
tjugotal medlemmar som avnjöt ett dignande julbord och underhölls av en
showgrupp från Wallmans Salonger - en fantastisk kväll!
Text: Mats Myrman
NÄTVERKET FÖR FÖRÄLDRAR MED FUNKTIONSHINDER

Nätverket för Föräldrar med funktionshinder hade ett sommarläger den 22-26 juni på Sommarsol i
Vejbystrand. Det var 15 stycken familjer som deltog. Vi blev en nätt skara på 51 personer inklusive
assistenter. Vi hade en underbar vecka med mycket sol och många nya bekantskaper som blivit
medlemmar i DHR. En av dagarna hade vi gemensamt med Unga rörelsehindrade. Där de hade
möjlighet att ställa frågor till oss och utbyta erfarenheter.
Mitt i veckan tog vi en fridag och åkte över till Köpenhamn och gick på Tivoli. Detta var mycket
uppskattat av alla - både vuxna och barn. Slutet av veckan diskuterades mycket om vad som
kommer att hända med nätverket framöver då vi som hållit i trådarna har beslutat oss för att kliva
av. Vem tar över? Vilket behov anser alla att nätverket har? Detta är frågor som deltagarna fick ta
med sig hem och jobba på. Det utsågs några personer som skulle försöka ta över och vi lovade att
ställa upp som resurs om de behövde någon hjälp från början. Vi tackade för oss och den här tiden
och önskade alla lycka till med det fortsatta arbetet. Tiden får utvisa hur det går med nätverket
framöver.....
Text: Karin Nilsson
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SOCIALA INSATSER
Årsmötet 2009 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

DE HANDIKAPPADES RIKSFÖRBUND – ÅNGEAVDELNINGEN
FRÄNSTAVÄGEN 248A, 840 12 FRÄNSTA
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
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SLUTORD
År 2009 har lagts till handlingarna och den finansiella krisen har lagt sin sordin över vårt samhälle
och så även över vår verksamhet. Med förhoppningen att krisen skall vända, jobbar vi vidare och
med ert stöd skall det nog gå i rätt riktning. Vi i styrelsen tackar för i år och ser fram mot 2010 med
spänd förväntan.

Ånge i mars 2010.

Mats Myrman

Jörgen Mossberg

Peter Eriksson

Ordförande

Kassör

Sekreterare

Karin Nilsson

Johanna Myrman

Vice ordförande

Vice sekreterare

Birgitta Sjöblom-Andersson

Bernt Källman

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 2009
INTÄKTER
Bingolotto
Fondintäkter
Medlemsavgifter
Aron Söderlinds minnesfond
Verksamhetsbidrag – Ånge kommun
Idrottens lokala aktivitetsstöd – Ånge kommun & RF

16 842,00 kr
65 315,21 kr
1 020,00 kr
400,00 kr
10 920,00 kr
3 811,52 kr

Summa intäkter:

98 308,73 kr

KOSTNADER
Möten
Ungdoms- och Idrottssektionen
Studier
Högkostnadsskydd
Medlemsvård
Årsmötet
Diverse medlemsaktiviteter
Prova-på dagen i Handikappidrott
Kostnadsersättningar
Fondförluster
Förbrukningsmaterial
Kontorskostnader
Datakostnader
Trycksaker
Telefon och porto
Diverse avgifter
Resekostnader
Medlemsavgifter – annan förening

-2 807,00 kr
-907,00 kr
-915,75 kr
-1 500,00 kr
-500,00 kr
-1 350,00 kr
-574,93 kr
-912,39 kr
-7 526,50 kr
-438,20 kr
-198,00 kr
-2 553,00 kr
-279,00 kr
-306,00 kr
-1 740,00 kr
-1 004,50 kr
-6 718,50 kr
-92,00 kr

Summa Kostnader:

-30 322,77 kr

Årets Resultat:

67 985,96 kr

Specificerad - SÖDERLINDS MINNESFOND:
Ingående balans Fondmedel 1/1 2009
Erhållna bidrag under året
Utbetalda Fondmedel under året
Fondmedelsförtjänst
Fondens behållning 31/12 2009

62 549,21 kr
400,00 kr
0,00 kr
1 520,15 kr
64 469,36 kr
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BALANSRÄKNING 2009-12-31
TILLGÅNGAR
Kassa
Postgiro
Nordea Affärskonto
Nordea Räntefond (Rekreationsfonden)
Nordea Sekura (Söderlinds minnesfond)
Nordea Stratega 100 (Hassel & Bergwalls fond)
Nordea Nordenfond (Hassel & Bergwalls fond)
Nordea Likv. Invest (Hassel & Bergwalls fond)
Nordea Obligat. Invest (Hassel & Bergwalls fond)
Nordea Global Tillväxt. (Hassel & Bergwalls fond)
Nordea Sverige Etik (Hassel & Bergwalls fond)
Nordea Alt. Energi (Hassel & Bergwalls fond)
Nordea Indien (Hassel & Bergwalls fond)
Nordea Tillväxt USA (Hassel & Bergwalls fond)

8 237,00 kr
0,00 kr
14 839,64 kr
167 143,63 kr
64 069,36 kr
102 754,67 kr
56 791,36 kr
106 400,14 kr
90 067,46 kr
39 237,79 kr
44 000,00 kr
50 000,00 kr
44 000,00 kr
50 000,00 kr

Summa Tillgångar

837 541,05 kr

SKULDER
Upplupna arbetsgivaravgifter
Eget kapital

-0,50 kr
-837 540,55 kr

Summa Skulder:

-837 541,05 kr

EKONOMISK RAPPORT FÖR AVDELNINGEN 2009
Om vi ska summera ekonomin 2009 för DHR Ångeavdelningen, så har det varit ett år med lite oro
men samtidigt har vi sett ett litet ljus i tunneln.
När det gäller våra bundna kapital i fonder som då sjönk i värdepapper väldigt kraftigt under 2008
så har 2009 varit ett bra år med en återhämtning på 80 % och det var väl ingen som trodde att det
bara skulle ta ett år för våra fonder att återhämta sig. Vi har även detta år klarat att hålla vårt
rörelsekapital balanserat i förhållande till de utgifter vi haft. Fortfarande inbringar Bingolotto,
Medlemslotterier och de bidrag som vi får från vår kommun bra med pengar för vår verksamhet.
Nu är det bara att hålla tummarna för framtiden och för DHR Ångeavdelningen att
världsmarknaden pekar uppåt och att alla finanskriser är överstökade.
Tack för ordet: Jörgen Mossberg – kassör
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Vår ordförande Mats Myrman flankerad av förra årsmötespresidium Eva och Jan From.
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PUNKT 9 - STYRELSENS FÖRSLAG
BUDGETFÖRSLAG FÖR ÅR 2010

POSTER

INTÄKTER

KOSTNADER

Bingolotto

16 000 kr

0 kr

Fondintäkter

25 000 kr

0 kr

1 000 kr

0 kr

500 kr

0 kr

11 000 kr

0 kr

4 000 kr

0 kr

500 kr

0 kr

Möten

0 kr

2 500 kr

Ungdoms- och Idrottssektion

0 kr

7 500 kr

Studier

0 kr

2 000 kr

Högkostnadsskydd

0 kr

2 000 kr

Medlemsvård

0 kr

500 kr

Årsmötet

0 kr

3 000 kr

Diverse Medlemsaktiviteter

0 kr

10 000 kr

Humanpriset

0 kr

10 000 kr

Rekreationsbidrag

0 kr

3 000 kr

Kostnadsersättningar

0 kr

3 000 kr

Förbrukningsmaterial

0 kr

500 kr

Kontorskostnader

0 kr

2 500 kr

Trycksaker

0 kr

1 000 kr

Telefon och Porto

0 kr

2 500 kr

Diverse Avgifter

0 kr

1 000 kr

Resekostnader

0 kr

6 500 kr

Medlemsavgift - annan förening

0 kr

500 kr

58 000 kr

58 000 kr

Medlemsavgifter
Aron Söderlinds Minnesfond
Verksamhetsbidrag från Ånge Kommun
Idrottens lokala aktivitetsstöd
Medlemslotterier

Summa:
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IDROTTSSEKTIONEN
Medlemsantal och avgift:
Medlemsantalet per den 31.12.2009 var 23 stycken, varav 6 stycken hade mästerskapslicens som
var fördelade på följande idrotter: Alpint, Boccia, Bordtennis, Curling och Längdåkning.
Medlemsavgiften har varit 100 kronor per medlem och år.
Möten:
Idrottssektionen har haft två protokollförda möten under året, samt ett tiotal planeringsmöten inför
den egenarrangerade ”Prova-på” dagen i Handikappidrott. 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:
2 300 kr
Medlemsavgifter
3 800 kr
Lokalt aktivitetsstöd
10 000 kr
Verksamhetsbidrag från DHR Ångeavdelningen
40 000 kr
Bidrag från Riksidrottsförbundets projekt – Idrottslyftet för vår ”Prova-på” dag
Se för övrigt avdelningens resultat- och balansräkning där idrotten innehar ett eget konto.
Evenemang:
Ånge DHRs idrottssektion bjöd söndagen den 4: e oktober in till en prova på dag i handikappidrott
för allmänheten. På plats i Fränsta sporthall fanns ett flertal sporter att testa på och fråga om;
Sportskytte, Bågskytte, Showdown, Bordtennis, El-hockey, Boccia och Rullstolsdans. Det fanns
även utrustning på plats i demonstrationssyfte för några andra sporter såsom Sit-ski, kälk-hockey,
sittande längdåkning och Goalball. De sporter som visades upp och inbjöds till att prova på hade
instruktörer på elitnivå varav fyra paralympier; Ernst Bolldén, Lotta Helsinger, Zandra Reppe och
Marcus Holm.
När klockan slog elva och portarna slogs upp så började besökarna strömma till. Det var ett stort
antal barn som besökte prova på dagen och de flesta av dem fastnade genast för El-hockeyn som
visades upp av två unga killar från Stockholm – Tom Norling och Samuel Elveljung. En annan
sport som de flesta besökarna var nyfikna på var Showdown där det stundvis flockades besökare
runt elitidrottaren Zebastian Modin för att titta men få vågade prova på.
Intresset var stort i lilla Ånge kommun, främst bland barnen som var kvar i sporthallen fram tills det
var dags att slå igen för dagen. Även om de flesta besökare var barn så måste jag även tala om att
det även fanns äldre besökare också. Den allra äldsta besökaren var den f.d. gymnastikläraren
Andreas Mezaros på 85 år som kommit enbart för att få spela bordtennis mot Ernst Bolldén. Även
om det var själva syftet med just det besöket så stannade han kvar länge efter sin match och
tittade på de andra sporterna också.
Dagens mesta testare var nog kommunalrådet Sten-Ove Danielsson som glatt gav sig i kast med
alla idrotter som fanns att prova. Alla idrotter var lika intressanta för honom och han tacklade sina
nederlag med ett stort leende på läpparna.
Text av: Johanna Myrman
Ångeavdelningens idrottssektion har haft två stycken lag som ställt upp i fyra stycken
Mittseriematcher i Utomhusboccia – två gånger i Holm, en gång i Krokom samt en gång i
Strömsund. Sammanlagt var det tio stycken lag som deltog. Ånges båda lag slutade oplacerade
men de hade väldigt trevligt. Uppskattningen var stor bland våra deltagare.
Text av: Birgitta Sjöblom-Andersson
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TÄVLINGSRESULTAT 2009
Tävling:
Datum:
Plats:
Arrangör:
Placering:

DM - Utomhusboccia
16-17 maj
Holmvallen, Holm
HIF Kämparna, Sundsvall
Kl. 3 ind: - Birgitta Andersson och Egon Lundahl – oplacerade
Kl. 3 lag: - Egon Lundahl, Birgitta Andersson, Jan Hjorth – oplacerade

Tävling:
Datum:
Plats:
Arrangör:
Placering:

Mittserien - Utomhusboccia
sommaren 2009
Holm, Krokom och Strömsund
Västernorrlands HIF och Jämtland/Härjedalens HIF i samarbete med föreningarna
Kl. 3 lag: - Ånge Lag 1 och Ånge Lag 2 – oplacerade
SLUTORD

Boccian fortsätter att locka utövare inom idrottssektionen med en god uppslutning på träningarna.
Bordtennisen för dock en tynande tillvaro, då inget intresse finns för sporten. Vi måste dock
fortsätta arbetet med att locka nya medlemmar till vår verksamhet. Ett arrangemang som hjälpt oss
att rekrytera medlemmar var den ”prova på” dag som vi genomförde under 2009.
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
2010, planerar vi deltagande i ett antal andra tävlingar, samt ett eget arrangemang av
Inomhusboccia DM. 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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