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FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID DHR ÅNGEAVDELNINGENS
ÅRSMÖTE DEN 26: e MARS 2017

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 2016
B) Kassarapport för år 2016 (se sidorna 7-8)
C) Revisorernas berättelse för år 2016 (se bilaga ÅM2017-2)
Frågan om ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning
Beslut om lokalavdelningens medlemsavgifter för 2018 (se bilaga ÅM2017-1)
Fastställande av budgetförslag 2017 (se sidan 10)
Behandling av motioner, förslag och verksamhetsplan 2017 (se bilaga ÅM2017-1)
Val av styrelser och kommittéer;
A) Avdelningsstyrelse
1) 3 st. Ledamöter för en tid av 2 år (2 st. ledamöter om styrelsens förslag gillas)

B)
C)
D)

Revisorer
1) 2 st. Revisorer för en tid av 2 år
Resursperson
1) 1 st. Studieorganisatör för en tid av 1 år
Idrottssektionens styrelse
2) 3 st. Ledamöter för en tid av 2 år (2 st. ledamöter om idrottssektionsstyrelsens förslag gillas)

E)

Kommunala Pensionärs- och Handikapprådet
1) 1 st.Suppleant fyllnadsval för en tid av 1 år

F)

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

G)

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

H)

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 2016-ÅRS STYRELSER OCH KOMMITTÉER
Styrelsen:
Ordförande: Mats Myrman
Vice ordförande: Arvid Frenell
Kassör: Barbro Forsgren* (adjungerad till idrottssektionen)
Sekreterare: Peter Eriksson*
Ledamot: Birgitta Sjöblom-Andersson*, Agnetha Jansson*
*) Dessa personer i styrelsen har funktionshinder och vi vill därmed påvisa att vi talar i egen sak och av
egen erfarenhet.
Revisorer:
Ordinarie: Erik Lövgren och Susanne Lövgren
Suppleant: Mats Larsson
Idrottssektionen:
Ordförande: Peter Eriksson
Adjungerad kassör: Barbro Forsgren
Ledamöter: Ing-Marie Bengtsson, Birgitta Sjöblom-Andersson, Mats Myrman och Josefin Mellberg
Valberedning:
Ordförande: Jan Ohlsson
Ledamot: Carina Olausdotter + 1 vakant plats
Suppleanter: 2 vakanta platser
Resursperson:
Studieorganisatör: Agnetha Jansson
Representation:
Ledamot i KHR - Kommunala Handikapp Rådet: Birgitta Andersson
Suppleant
"
"
"
: Maj-Britt Westin
Västernorrlands Läns Distriktsstyrelse:
Ledamot: Peter Eriksson och Mats Myrman
Medlemsavgifter:

Enskild medlem: 300 kr

Medlemsstatistik per 2016-12-31:
Antal medlemmar vid årets början:
Antal medlemmar vid årets slut:
Avförd pga. bristande betalning eller utträde:
Avlidna:
Nya medlemmar:

Familjemedlem: 100 kr

68 st.
62 st.
6 st.
2 st.
2 st.

Medlemskap i andra lokala Organisationer: ABF
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Avdelningen har haft fem stycken styrelse- respektive tre stycken avdelningsmöten under året. Då
verksamhetsområdet omfattar hela Ånge kommun, har mötesverksamheten alternerat mellan Ånge och
Torpshammar för att tillgodose alla våra medlemmar. På mötena har det förekommit sedvanliga
mötesförhandlingar, information, diskussioner om aktuella frågor och besök av olika gäster.
ÅRSMÖTET 2: a april 2016
Årets årsmöte hölls, i vanlig ordning, på Hotell Mittlandia i Ånge. Ett ganska välbesökt möte som leddes av
Kjell Grip som ordförande och med benäget bistånd av Helena Larsson som sekreterare. Efter sedvanliga
förhandlingar med genomgång av årets verksamhet och räkenskaper följde val till styrelser och andra
uppdrag. Efter mötet avnjöts en god middag.
Text: Peter Eriksson
DHR – Sida 3/10 - DHR

KURSER, MÖTEN OCH REPRESENTATION
20-21 feb

Kurs/Seminarium med Västernorrlandsdistrikt, Sundsvall
Deltagare: Mats Myrman

23 april

Distriktsårsmöte på Västansjölokalen, Söråker
Ombud från Ånge: Peter Eriksson och Mats Myrman

28 april

ABF: s årsmöte, Ånge
Ombud: Birgitta Sjöblom-Andersson

3-4 sept

Kurs/Seminarium - LSS med Västernorrlands- och Jämtlandsdistrikt, Sundsvall
Deltagare: Mats Myrman och Peter Eriksson
LOTTERIVERKSAMHET

Bingolottoförsäljningen har under 2016 gått bra och föreningen har tjäna cirka 7800 kronor på detta. Varje
vecka har vi 13 stycken trogna prenumeranter och ytterligare 10 stycken bingolotter har sålts via
direktförsäljning varje vecka. Jul- och nyårslotter såldes det sammanlagt 50 stycken utav samt 20 stycken
julkalendrar. Ett stor tack till er som fortfarande stödjer DHR i Ånge. Vi hoppas på fortsatt stöd till vår
förening. Vi riktar ett stort tack till våra kunder för året som gått och önskar lycka till under 2017.
Bingolottoansvarig: Birgitta Sjöblom-Andersson
STUDIER OCH KOMPETENSHÖJANDE VERKSAMHET
ABF Ånge har under det gångna året arbetat med flera skrivarverkstäder, berättarcaféer och visaftnar som
bygger på berättandet. Föreningar kring visan och berättandet har bildats. ABF har haft flera samarbeten
på kultursidan med t.ex. Folkets hus i Östavall i samband med Haveröveckan, campingföreningen med
Hemvändardagarna, Borgsjö Hembygdsförening med sommarkultur och Ånge Folkets hus med Opera och
filmvisningar. ABF:s fackliga sida har haft jättemycket verksamhet med; medlemsutbildningar,
facklig/politisk utbildning, utbildning för arbetsplatsombud. De har haft en hel del föreläsningar tillsammans
med Kommunal ute på olika arbetsplatser om bl.a. semester, avtal, arbetstid och samverkan.
ABF ombud: Birgitta Sjöblom-Andersson
Vi har själva inte haft någon studieverksamhet under det gångna året av olika anledningar, men vi startar
det nya året med olika förslag som kommer senare. Ställ upp och ge förslag från er också så vi kan få detta
att fungera.
Studieorganisatör: Agnetha Jansson
KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET - KHR
* Berit Levin Westin anser att det bör anställas en ledare för att hjälpa och stötta personer i kommunen.
Birgitta tar med frågan till socialnämden.
* Anita Gradin berättar att Posten fungerar dåligt. Folket får inte sin post, vilket resulterar att fakturor blir
försent inbetalda.
* Majvor Persson leder ”sång för hälsan” ett uppskattat arrangemang på Spångbro och Parkbacken. Det
bedrivs även på Torpsro och Furubacken. Det annonseras i Ljunganbladet.
* Anita Gradin har lämnat synpunkter angående att det finns fattigpensionärer i kommunen. Tyvärr är det
vanligt att äldre människor missar att ansöka om bostadstillägg.
* Göran Jonsson är vice ordförande i KPHR rådet, synpunkter lämnas till honom i god tid före ett
sammanträde. Det går även bra att lämna till Birgitta Sjögren eller Margareta Nelhagen.
Ledamot: Birgitta Sjöblom-Andersson
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TRIVSELAKTIVITETER
14 juni

Grillafton
Vår sedvanliga grillkväll hölls även detta år vid kraftversdammen i Johannisberg, och som
vanligt var det en välbesökt kväll med god fiskelycka, god skaffning och ett härligt väder.
Text: Peter Eriksson

29 oktober

Höstmysfest
Årets höstmys hade vi förlagt till Näsets gamla skola. Där dukades det upp en fantastisk
middag som de omkring 40 gästerna med god aptit, njöt av. Ett stort tack skickar vi till
kvällens duktiga ”kocka” som också såg till att köket var skinande rent när kvällen var slut.
Som brukligt är så blev det ett musikkryss där ”Husbandet” spelade ledtrådarna på ett
förtjänstfullt sätt. Ett stort tack till dessa duktiga musiker som ställer upp år från år. Ett tack
även till er som kom och deltog denna kväll.
Text: Mats Myrman

10 december

Julbord
Avdelningens julbord serverades även detta år, på Mittlandia med mycket mat och många
som deltog. En kväll där det även bjöds på underhållning i form av en ABBA-show.
Text: Peter Eriksson
SOCIALA INSATSER

Årsmötet 2016 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
högkostnadsskyddet, vilket uppgår till 1 800 kr. På frikort för medicin, samt uppvisande av
medlemskap, erhålls 300 kr. Landstinget ansvarar för högkostnadsskyddet som uppgår till 1100 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 föreslås oförändrat vara på 150 kr. Landstinget ansvarar för
hjälpmedel högkostnadsskyddet som uppgår till 1 800 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
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SLUTORD
År 2016 har passerat med allt vad det inneburit. Vårt arbete har med medlemmarnas stöd, flutit på ganska
bra. Nu ser vi fram mot ett 2017 som förhoppningsvis, skall bli lika bra om inte bättre. Vi i styrelsen vill tacka
för stödet och vi hoppas att ni fortsätter att stå bakom oss. TACK
Ånge i mars 2017.

Mats Myrman

Arvid Frenell

Barbro Forsgren

Peter Eriksson

Ordförande

Vice Ordförande

Kassör

Sekreterare

Agnetha Jansson

Birgitta Sjöblom-Andersson

DE HANDIKAPPADES RIKSFÖRBUND – ÅNGEAVDELNINGEN
FRÄNSTAVÄGEN 248A, 840 12 FRÄNSTA
Telefon - ordförande: 070-353 05 95
Bankgiro: 776-5522

Telefon – vice ordf: 0691-323 17

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

RESULTATRÄKNING 1/1 - 31/12 2016

INTÄKTER
Bingolotto

7 796,00 kr

Fondintäkter
Medlemsavgifter
Aron Söderlinds minnesfond

50 614,37 kr
1 650,00 kr
0,00 kr

Verksamhetsbidrag – Ånge kommun

10 612,00 kr

Aktivitetsbidrag – Ånge kommun

4 126,00 kr

Öresavrundning

-0,05 kr

Summa intäkter:

74 798,32 kr

KOSTNADER
Möten

-1 895,07 kr

Ungdoms- och Idrottssektionen

-7 992,02 kr

Studier
Högkostnadsskydd

-0,00 kr
-1 050,00 kr

Årsmötet
Diverse medlemsaktiviteter
Rekreationsbidrag

-3 520,00 kr
-9 284,43 kr
-0,00 kr

Humanpriset
Kostnadsersättningar
Förbrukningsmaterial & Kontorskostnader

-0,00 kr
-6 679,50 kr
-115,00 kr

Datakostnader
Trycksaker
Telefon och porto

-393,75 kr
-500,00 kr
-1 949.00 kr

Diverse avgifter
Resekostnader
Medlemsavgifter – annan förening

-2 108,00 kr
-0.00 kr
-70,00 kr

Summa Kostnader:

-35 556 ,77 kr

Årets Resultat:

39 241,55 kr
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BALANSRÄKNING 2016-12-31
TILLGÅNGAR
Kassa

3 418,00 kr

Postgiro

0,00 kr

Handelsbanken Affärskonto

10 016,88 kr

Nordea Räntefond (Rekreationsfonden)

176 732,62 kr

Nordea Sekura (Söderlinds minnesfond)

68 704,15 kr

Nordea Stratega 30 (Hassel & Bergwalls fond)

750 236,01 kr

Summa Tillgångar

1 009 107,66 kr

SKULDER
Eget kapital

-1 009 107,66 kr

Summa Skulder:

-1 009 107,66 kr

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

Specificerad ekonomi - SÖDERLINDS MINNESFOND:
Ingående balans Fondmedel 1/1 2016
Erhållna bidrag under året
Utbetalda Fondmedel under året
Fondmedelsförtjänst
Fondens behållning 31/12 2016

68 598,69 kr
0,00 kr
0,00 kr
105,46 kr
68 704,15 kr

EKONOMISK RAPPORT FÖR AVDELNINGEN 2016
Ekonomisk redovisning för räkenskapsåret 2016-01-01—2016-12-31 - DHR Ångeavdelningen.
Årets resultat visar ett överskott på 39 241,55 kronor. Våra tre fonder gav under året 50 614,37 kronor i
avkastning, vilket är ca 5 %, vilket får anses väldigt bra. Ungdoms- och Idrottssektionen hade lägre
kostnader än budgeterat, men i övrigt höll sig intäkter och kostnader i närheten av budget. Avdelningen
hade vid årsskiftet ett tillgångskapital på 1 009 107,66 kronor.
Text: Barbro Forsgren – kassör
IDROTTSSEKTIONEN
Medlemsantal och avgift:
Medlemsantalet per den 2016-12-31 var 16 stycken, varav 10 stycken hade mästerskapslicens.
Medlemsavgiften har varit 170 kronor per medlem och år.
Möten:
Idrottssektionen har haft fyra protokollförda möten under året. I samband med avdelnings- och
styrelsemöten, har idrotten haft en ständig punkt på dagordningen.
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Medlemskap i andra förbund:
Riksidrottsförbundet, Parasportförbundet Sverige (PSFS), Västernorrlands PSF.
Träningsverksamhet:
Bocciaträningen har bedrivits i Fränsta sporthall under vinterhalvåret och på Erikshof under
sommarhalvåret. Bordtennis och Inomhuscurlingen ligger för närvarande nere.
Bidrag och anslag:
2 720 kr
Medlemsavgifter
2 500 kr
Lokalt aktivitetsstöd från Riksidrottsförbundet
556 kr
Bidrag från Svenska Spel
15 000 kr
Verksamhetsbidrag från DHR Ångeavdelningen
Evenemang:
Idrottssektionen arrangerade en egen tävling under året – DM i Inomhusboccia den 22-23 oktober i
Fränsta. Deltagarantalet var lite mindre än vanligt men det hindrade inte att vi som arrangörsklubb, rönte
stora framgångar i tävlingen
Vidare deltog vi på SM i uteboccia i Gävle. Ett större arrangemang som gav nyttig erfarenhet till våra aktiva.
Resultaten i den individuella klassen och i lagklassen uteblev, men tävlingen gav mersmak.
Text av: Peter Eriksson
TÄVLINGSRESULTAT 2016
Tävling:
SM – Utomhusboccia / 13-14 augusti i Gävle
Arrangör: Parasportförbundet Gävleborg
Placering: Kl. 3 ind: - Alla oplacerade
Kl. 3 lag: - Laget (Birgitta Andersson, Nils Frank, Tomas Svedin) oplacerat
Tävling:
DM – Inomhusboccia / 22-23 oktober i Sporthallen, Fränsta
Arrangör: DHR Ånges Idrottssektion
Placering: Kl. 3 ind: - 6:a Johanna Eckeskog
Kl. 3 lag: - 2:a DHR Ånge Lag 1 (Tomas Svedin, Nils Frank, Britt-Inger Fahlberg)
Kl. 3 lag: - 3:a DHR Ånge Lag 2 (Johanna Eckeskog, Jan Hjorth, Egon Lundahl)
Tävling:
KM – Inomhusboccia 2016 i spegelsalen, Fränsta sporthall
Arrangör: DHR Ånges idrottssektion
Placering: Ind: - 1:a Ing-Marie Bengtsson, 2: a Tomas Svedin, 3: a Birgitta Sjöblom-Andersson
SLUTORD - IDROTTSSEKTIONEN
Boccian har många utövare med en god uppslutning på träningarna. Bordtennisverksamheten ligger nere
för tillfället. Vi vill framföra ett tack till kommunen, idrottsföreningar, idrottsförbund, företag och enskilda som
stöder vår verksamhet. Inför idrottsåret 2017, planerar vi deltagande i ett antal tävlingar såsom DM, MittSverige serien och SM. Idrottssektionen ska också arrangera klubbmästerskap och eventuellt någon av
DM-tävlingarna utomhus eller inomhus. 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 2017.

Peter Eriksson

IngMarie Bengtsson

Mats Myrman

Ordförande

Sekreterare

Vice ordförande

Josefin Mellberg
Ledamot

Birgitta Sjöblom-Andersson
Ledamot
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STYRELSENS BUDGETFÖRSLAG FÖR ÅR 2017
POSTER
Bingolotto

INTÄKTER

KOSTNADER

5 000 kr

0 kr

50 000 kr

0 kr

1 800 kr

0 kr

200 kr

0 kr

11 000 kr

0 kr

4 000 kr

0 kr

Medlemslotterier

0 kr

0 kr

Möten

0 kr

3 000 kr

Ungdoms- och Idrottssektion

0 kr

15 000 kr

Studier

0 kr

1 000 kr

Högkostnadsskydd

0 kr

1 500 kr

Årsmötet

0 kr

10 000 kr

Diverse Medlemsaktiviteter

0 kr

20 000 kr

Rekreationsbidrag

0 kr

1000 kr

Kostnadsersättningar (bl.a.resor)

0 kr

12 000 kr

Förbrukningsmaterial och inventarier

0 kr

1 000 kr

Kontors- och datakostnader

0 kr

3 000 kr

Trycksaker

0 kr

400 kr

Telefon och Porto

0 kr

2 000 kr

Diverse Avgifter

0 kr

2 000 kr

Medlemsavgift - annan förening

0 kr

100 kr

72 000 kr

72 000 kr

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

Summa:
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