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FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID DHR ÅNGEAVDELNINGENS
ÅRSMÖTE DEN 26: e MARS 2011
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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 2010
B) Kassarapport för år 2010 (se sidorna 8-9)
C) Revisorernas berättelse för år 2010 (se bilaga 2)
Frågan om ansvarsfrihet för 2010 års förvaltning
Beslut om lokalavdelningens medlemsavgifter för 2012 (se bilaga 1)
Fastställande av budgetförslag 2011 (se sidan 13)
Behandling av motioner, förslag och verksamhetsplan 2011 (se bilaga 1)
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/Bostadsanpassning
4) LSS/Ledsagarservice
5) Handikappersättning
6) Förbundets smärtkommitté
7) Förbundets rörelsehindrade föräldrar

D)

Idrottssektionens styrelse

E)

Ombud till ABF:s årsmöte

1) 3 st. Ledamöter för en tid av 2 år
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 2010-ÅRS STYRELSER OCH KOMMITTÉER
Styrelsen:
Ordförande: Mats Myrman
Vice ordförande: Karin Nilsson*
Kassör: Birgitta Nordqvist (adjungerad till idrottssektionen)
Sekreterare: Peter Eriksson*
Ledamot: Bernt Källman*, Birgitta Sjöblom-Andersson*, Roland Jansson
*) Dessa personer i styrelsen har funktionshinder och vi vill därmed påvisa 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: Birgitta Nordqvist
Ledamöter: Egon Lundahl, Karin Nilsson, Birgitta Sjöblom-Andersson, Mats Myrman och
Mats-Ola Jonsson
Valberedning:
Ordförande Sara Martinsson och Ingemar Westin
Suppleanter: Vakanta
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 Ledamot: Karin Nilsson
Valberedning: Johanna Myrman
Medlemsavgifter:

Enskild medlem: 320 kr

Medlemsstatistik per 2010-12-31:
Antal medlemmar vid årets början:
Antal medlemmar vid årets slut:
Avförd pga. bristande betalning eller utträde:
Avlidna:
Nya medlemmar:

Familjemedlem: 170 kr

90 st.
78 st.
18 st.
1 st.
7 st.

Medlemskap i andra lokala Organisationer: ABF
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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.

KURSER, MÖTEN OCH REPRESENTATION
13 februari

Seminarium ”Organisationsöversyn” i distriktets och förbundets regi.
Deltagare: Peter Eriksson, Mats Myrman och Karin Nilsson

17 april

Distriktsårsmöte på Sundsvalls konferenscenter
Ombud från Ånge: Peter Eriksson och Mats Myrman

26 oktober

Föreläsning ”Vårt äktenskap har en snyltgäst” som handlade om att få en
ryggmärgsskadad medlem i familjen.
Deltagare: Peter Eriksson, Mats Myrman, Karin Nilsson, Birgitta SjöblomAndersson och Birgitta Nordqvist
LOTTERIVERKSAMHET

Under 2010 har försäljningen av Bingolotter gått över förväntan. Även i år har 20 stycken lotter
sålts ute per vecka. 8 stycken DHR – prenumeranter får tillsammans 12 stycken lotter i sina
brevlådor direkt från Göteborg. Sammanlagt såldes ca.1330 Bingolotter under året. Dessutom
såldes 20 stycken adventskalendrar. Ett stort och varmt tack till Er alla som stödjer DHR i Ånge!
Bingolottoansvarig: Birgitta Sjöblom-Andersson

STUDIER OCH KOMPETENSHÖJANDE VERKSAMHET
Under året planerade vi i samarbete med ABF, en kurs i ABC (Andning, Blödning, Chock). Tyvärr
blev det ett missförstånd emellan oss och kursen som hölls var i HLR (Hjärt- och Lungräddning).
Missförstånd är svårt att göra något åt i efterhand men vi siktar på att kunna genomföra en riktig
ABC-kurs under hösten 2011.
Studieorganisatör: Johanna Myrman

TILLGÄNGLIGHET
Arbetet tillsammans med kommunen börjar ta fart. Vi har fått igenom en ombyggnation av
Badhuset/Sporthallen, Fränsta med omklädningsrum och anpassade toaletter. Jag har kontinuerlig
kontakt med Tekniska nämnden om vad som händer i kommunen. Vi har haft en utbildnings/prova
på dag tillsammans med snöröjarna i kommunen, och ska ha en uppföljning till våren för en
utvärdering. Även om det inte blir perfekt i år så finns det hopp om kontinuerliga förbättringar.
Resursperson i tillgänglighetsfrågor: Karin Nilsson
VÄSTERNORRLANDS DHR DISTRIKT
Som ny ledamot i DHR Distriktet har jag bara hunnit vara med på ett möte men jag hoppas på att
kunna arbeta för att stärka avdelningen och distriktet i det fortsatta arbetet. Jag har dessutom varit
med på två stycken träffar tillsammans med Jämtlands läns distrikt. Där försöker vi stärka banden
mellan distrikten och få till ett bra samarbete. Båda träffarna hölls på Björknäsgården och nu
planerar vi för att hålla en träff här i Västernorrland, då vi bjuder in Jämtland. Vi hoppas på en bra
framtid för DHR.
Text: Karin Nilsson – ledamot
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HÄLSOSAM-Y
Jag har under året inte haft möjlighet att delta på några möten. Så jag tog beslutet att låta andra
kliva in i mitt ställe. Under detta år har det varit Inger Persson som tagit vid. Under nästa år vet jag
inte vem det blir men har ni några funderingar om vad som händer inom Landstinget, får jag
hänvisa till Inger. Jag hoppas att arbetet fortsätter med att föra vår talan, för det behövs.
Text: Karin Nilsson, ledamot

ÅRSMÖTET 27: e mars 2010
Årets årsmöte hölls den 27: e mars på Hotell Mittlandia i Ånge. Avdelningens ordförande öppnade
mötet och efter sedvanligt hedrande av de medlemmar som avlidit under året, valdes mötets
gäster; Erik Lövgren och Margit Mogren att utgöra presidium. Erik svängde klubban och Margit
hanterade pennan. Årsmötesförhandlingar och diverse val följde och allt flöt på som det skulle.
Innan avslutning, avtackades de ledamöter som avgått och presidiet med blomstercheckar.
Därefter inbjöds till middag.
Text: Mats Myrman

Sittande årsmötespresidium (Erik Lövgren och Margit Mogren), samt ordförande Mats Myrman,
Humanpristagaren Roland Jansson och avgående kassören Jörgen Mossberg.

HUMANPRISET 2009
Humanpriset (avdelningens uppmuntringspris) för verksamhetsåret 2009 tilldelades denna gång
Roland Jansson, Borgsjö.
Text: Mats Myrman

NÄTVERKET FÖR FÖRÄLDRAR MED FUNKTIONSHINDER
Nätverket har legat på is. Det var en planerad helgkonferens i Stockholm oktober 2010 men den
blev inte av. Anledningen, ja det kan man spekulera över. Några av oss i nätverket tog saken i
egna händer och ordnade en egen liten träff i Lillsjöstrand, Karlskoga sista veckan i juli. Vi hade en
underbar vecka och planerar att framöver ta kontakt med gamla deltagare och träffas. Det är
många som vill att vi ska fortsätta, så vi får se vad framtiden ger…
Text: Karin Nilsson
DHR – Sida 5/13 - DHR

KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET - KHR
•
•

•
•
•

Riksförbundet Attention har bildat en förening i Ånge. Syftet är att ge de barn, ungdomar
och vuxna som har diagnosen ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och OCD,
det stöd och den hjälp som kan behövas.
Karin Nilsson och Birgitta Sjöblom Andersson anordnade i oktober två halvdagar för de
som sköter snöröjningen i kommunen. Tanken med träffarna var att ”röjarna” skulle få
information om vad som kan vara bra att tänka på vid röjning. Dom fick även prova på olika
funktionshinder utomhus över hinder för att få en känsla hur det kan vara.
Även i fortsättningen kommer hudmottagningen vid Ånge vårdcentral finnas kvar. Två
gånger i månaden kommer en hudläkare ta emot.
Nya siffror från Försäkringskassan visar att allt fler blir av med det statliga stödet för
personlig assistent.
Från 2011 kommer det att bli fyra stycken KHR, samt separata budgetmöten.
Ledamot: Birgitta Sjöblom-Andersson

TRIVSELAKTIVITETER
2-3 juni

Ålandsresan
Buss från Ånge där vi mötte upp med alla kamrater från vår avdelning. Första
anhalten gjorde vi på Tönnebro och där serverades det lunch med kaffe. Resan
fortsatte sedan till Stockholm, där vi fick gå ombord på båten. Efter incheckningen,
installerade vi oss i våra hytter. Det serverades därefter middag på båtens
restaurang, vilket var väldigt mysigt med god mat! Efter maten och kaffet var det
upp till var och en att välja vad man ville göra. I restaurangen var det musik med
dans och god dryck och efter en väldigt trevlig kväll, avslutades den dagen i hytten
för att sova. Natten spenderade vi i Ålands hamn. Frukosten tillbringade vi - alla
kamrater tillsammans i båtens restaurang och därefter vände båten för att åka
längs Ålands kust för att se den vackra naturen. Väl tillbaka i Stockholm klev vi på
bussen som tog oss till Tönnebro där vi stannade till för en god middag. Efter
middagen och kaffet, klev vi åter på bussen för att återvända till Ånge. Det blev en
alldeles underbar Ålandsresa med en massa underbara minnen! Jag
rekommenderar varmt att göra denna resa. Vi i vår avdelning har alltid så fina
resor tillsammans och det blir alltid ett minne för livet.
Text: Bernt Källman.

8 juni

16 oktober

11 december

Grillafton
Avdelningens årliga grillafton ägde rum på dammen i Johannisberg. Som vanligt så
hade vi tur med vädergudarna, även om det var lite kyligt. I övrigt var allt till
belåtenhet med god förtäring och god fiskelycka. Ett stort tack till er som kom och
till er som såg till att allt flöt på som det skulle. Ett speciellt tack till Kjell Edbom.
Text: Mats Myrman
Höstmysfest
När mörkret lägrade oss i höstas, så var det dags att finna lite inspiration och detta
gjorde vi genom att anordna en ”höstmysfest” i avdelningen. Ambitionen var att det
skulle ske i all enkelhet – billigt och ändå mysigt och det verkade fungera. Många
medlemmar kom till Treklövern, Viken för att äta, delta i tävlingar och lyssna på live
musik i form av country. Det blev en lyckad kväll enligt de som var där.
Text: Peter Eriksson
Julbord
Årets julbord intogs på Hussborgs Herrgård. Ett bord fyllt med julens alla
läckerheter stod och väntade på oss. Alla som var med, åt sig ordentligt mätta och
ingen hördes klaga på maten - alltså toppenbetyg till årets julbord.
Text: Mats Myrman
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SOCIALA INSATSER
Årsmötet 2010 beslutade på styrelsens förslag att förnya medlemsförmånerna enligt följande:
1.

2.
3.

4.

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.
Högkostnadsskydd för hjälpmedel är ett nytt förslag från styrelsen och det föreslås vara på
150 kr. Landstinget ansvarar för hjälpmedel högkostnadsskyddet som uppgår till 1800 kr per
år och när detta är uppnått så erhålls ett frikort. Med detta och uppvisande av medlemskap, så
erhåller du 150 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.
Söks 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

TÄNK PÅ ARON SÖDERLINDS MINNESFOND NÄR DU VILL HEDRA EN
ANHÖRIG ELLER NÄRA VÄNS BORTGÅNG.
Minnesbrev sändes
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SLUTORD
2010 har passerat och vi blickar fram mot ett nytt spännande år. Man vet ju aldrig vad vi kan vänta
oss. Med medlemmarnas stöd fortsätter vi vårt arbete mot ett bättre samhälle för oss. Vi vill tacka
våra medlemmar för detta stöd och samtidigt riktar vi ett tack till Ånge kommun och till övriga
samarbetspartners. Med förhoppning om ett fortsatt gott samarbete säger vi i styrelsen: TACK!
Ånge i mars 2010.

Mats Myrman

Birgitta Nordqvist

Peter Eriksson

Ordförande

Kassör

Sekreterare

Karin Nilsson

Roland Jansson

Vice ordförande

Birgitta Sjöblom-Andersson

Bernt Källman
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RESULTATRÄKNING 1/1 - 31/12 2010
INTÄKTER
Bingolotto
Fondintäkter
Medlemsavgifter
Aron Söderlinds minnesfond
Verksamhetsbidrag – Ånge kommun

21 088,00 kr
14 945,43 kr
1 075,00 kr
0,00 kr
10 908,00 kr

Medlemslotterier

0,00 kr

Summa intäkter:

48 016,43 kr

KOSTNADER
Möten
Ungdoms- och Idrottssektionen
Studier
Högkostnadsskydd
Medlemsvård
Årsmötet
Diverse medlemsaktiviteter
Rekreationsbidrag
Humanpriset
Kostnadsersättningar
Fondförluster
Förbrukningsmaterial & Förbrukningsinventarier
Kontorskostnader
Datakostnader
Trycksaker
Konsulttjänster
Telefon och porto
Diverse avgifter
Resekostnader
Medlemsavgifter – annan förening

-4 104,16 kr
-4 312,76 kr
0 kr
-1 200,00 kr
0 kr
-3 290,00 kr
-8 611,07 kr
0 kr
89 kr
-4 200,00 kr
-4 779,17 kr
-1 225,00 kr
0 kr
-379,00 kr
-946,45 kr
-750,00 kr
-1 950,00 kr
-9,00 kr
-3 811,00 kr
-392,00 kr

Summa Kostnader:

-40 048,61 kr

Årets Resultat:

7 967,82 kr

Specificerad - SODERLINDS MINNESFOND:
Ingående balans Fondmedel 1/1 2010
Erhållna bidrag under året
Utbetalda Fondmedel under året
Fondmedelsförtjänst
Fondens behållning 31/12 2010

64 069,36 kr
0,00 kr
0,00 kr
355,39 kr
64 424,75 kr
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BALANSRÄKNING 2010-12-31
TILLGÅNGAR
Kassa
Postgiro
Nordea Affärskonto
Nordea Räntefond (Rekreationsfonden)
Nordea Sekura (Söderlinds minnesfond)
Nordea Stratega 100 (Hassel & Bergwalls fond)
Nordea Stratega 30 (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)

13 885,00 kr
0,00 kr
46 993,20 kr
168 136,93 kr
64 424,75 kr
0,00 kr
408 068,99 kr
0,00 kr
0,00 kr
0,00 kr
0,00 kr
0,00 kr
50 000,00 kr
44 000,00 kr
50 000,00 kr

Summa Tillgångar

845 508,87 kr

SKULDER
Upplupna arbetsgivaravgifter
Eget kapital

-0,50 kr
-845 508,37 kr

Summa Skulder:

-845 508,87 kr

EKONOMISK RAPPORT FÖR AVDELNINGEN 2010
Så har det gått ännu ett år och 2010 är till ända. Det har gått bra för DHR Ångeavdelningen även
detta år. När det gäller våra bundna kapital i fonder så gjorde vi en omfördelning som vi meddelade
i höstas. I september omplacerade vi 5 stycken av våra fonder i en enda ny fond - Stratega 30.
Detta för att få färre fonder och i och med det, en bättre överblick över vårt bundna kapital.
Totalt har vi 2010 fått 14 945 kronor i fondintäkter. Vi gick med en vinst 2010 på 7 697 kronor och
även detta år gav Bingolotto bra med pengar. Våra kostnader för 2010 hamnade under det
budgeterade, vilket ju är bra.
Text: Birgitta Nordqvist – kassör
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IDROTTSSEKTIONEN
Medlemsantal och avgift:
Medlemsantalet per den 31.12.2010 var 21 stycken, varav 8 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 antal planeringsmöten inför
den eget arrangerade DM tävlingen i Inomhusboccia. 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:
2 100 kr
Medlemsavgifter
3 327 kr
Lokalt aktivitetsstöd från Riksidrottsförbundet
2 100 kr
Lokalt aktivitetsstöd från Ånge kommun
2 000 kr
Arrangörsbidrag DM-tävling från VHIF
10 000 kr
Verksamhetsbidrag från DHR Ångeavdelningen
Se för övrigt avdelningens resultat- och balansräkning där idrotten innehar ett eget konto.
Evenemang:
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
TÄVLINGSRESULTAT 2010
Tävling:
Datum:
Plats:
Arrangör:
Placering:

DM - Inomhusboccia
15-16 maj
Sporthallen, Fränsta
DHR Ånges Idrottssektion
Kl. 3 ind: - Birgitta Andersson, Jan Hjorth, Egon Lundahl, Andreas Westin, Johanna
Eckeskog och Nils Frank – oplacerade
Kl. 3 lag: - 1:a DHR Ånge 1 (Egon Lundahl, Birgitta Andersson, Jan Hjorth) och DHR
Ånge 2 (Nils Frank, Johanna Eckeskog, Andreas Westin) - oplacerade

Tävling:
Datum:
Plats:
Arrangör:
Placering:

DM - Utomhusboccia
28-29 augusti
Holmvallen, Holm
HIF Kämparna, Sundsvall
Kl. 3 ind: - Birgitta Andersson, Jan Hjorth och Egon Lundahl – oplacerade
Kl. 3 lag: - Egon Lundahl, Birgitta Andersson, Jan Hjorth – oplacerade

Tävling:
Datum:
Plats:
Arrangör:
Placering:

Mittserien - Utomhusboccia
sommaren 2010
Holm, Krokom och Strömsund
Västernorrlands HIF och Jämtland/Härjedalens HIF i samarbete med föreningarna
Kl. 3 lag: - 4:a Ånge Lag 1, 8:a Ånge Lag 2
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SLUTORD
Boccian lockar fler utövare inom idrottssektionen med en god uppslutning på träningarna och fler
licensierade spelare. Bordtennisen för dock en tynande tillvaro, då intresset är svagt. Vi inväntar
också SHIF: s beslut om integrering av Bordtennisen i Riksidrottsförbundet. Rekryteringen av nya
medlemmar till idrotten måste bli bättre, vilket vi arbetar på.
Vi har under året haft ett bra och nära samarbete med vår kommun Ånge. Vi vill framföra ett tack
till kommunen, idrottsföreningar, idrottsförbund, firmor och enskilda som stöder vår verksamhet.
Inför idrottsåret 2011, 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!
Idrottssektionens styrelse i mars 2011.

Peter Eriksson

Mats-Ola Jonsson

Mats Myrman

Ordförande

Sekreterare

Ledamot

Karin Nilsson

Birgitta Sjöblom-Andersson

Egon Lundahl

Ledamot

Ledamot

Ledamot

DHR Ånges ena boccialag (fr.v. Birgitta Sjöblom-Andersson, Jan Hjorth och Egon Lundahl) som tog hem
guldet i klass 3. Av bilden att döma, så ser man ut att ha förlorat men skenet kan bedra….
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STYRELSENS BUDGETFÖRSLAG FÖR ÅR 2011

POSTER

INTÄKTER

KOSTNADER

Bingolotto

16 000 kr

0 kr

Fondintäkter

20 000 kr

0 kr

1 500 kr

0 kr

500 kr

0 kr

11 000 kr

0 kr

1 000 kr

0 kr

Medlemslotterier

0 kr

0 kr

Möten

0 kr

4 000 kr

Ungdoms- och Idrottssektion

0 kr

5 000 kr

Studier

0 kr

2 000 kr

Högkostnadsskydd

0 kr

1 000 kr

Medlemsvård

0 kr

0 kr

Årsmötet

0 kr

3 000 kr

Diverse Medlemsaktiviteter

0 kr

10 000 kr

Humanpriset

0 kr

10 000 kr

Rekreationsbidrag

0 kr

1 000 kr

Kostnadsersättningar

0 kr

5 000 kr

Förbrukningsmaterial och inventarier

0 kr

1 300 kr

Kontors- och datakostnader

0 kr

500 kr

Trycksaker

0 kr

500 kr

Telefon och Porto

0 kr

2 000 kr

Diverse Avgifter

0 kr

100 kr

Resekostnader

0 kr

4 500 kr

Medlemsavgift - annan förening

0 kr

100 kr

50 000 kr

50 000 kr

Medlemsavgifter
Aron Söderlinds Minnesfond
Verksamhetsbidrag från kommunen
Avd. lokala aktivitetsstöd från kommunen

Summa:
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