Beslutsprotokoll styrelseår 2017/2018
Beslut styrelsemöte 17 april
§ 1 Ny spårkarta skall tas fram där reklamplatser kan säljas.
§ 2 Beslut om att arrangera DM på skidor 2018 överlåts till skidornas grenledare Anna-Karin Niva.
§ 3 IFK Kiruna deltager i integrationsinspirationsdagen, som kommunen anordnar 31 maj vid
Folkets Hus. En folder med information och tillfälligt Naturpass i Järnvägsparken/Gruvstadsparken
planeras. Även det stora Naturpasset planeras att försäljas under förutsättning att det hunnit bli klart
förstås.
§ 4 100-års-skylten på kansliet tas ner med tanke på den förestående rivningen så att den ej förstörs.
§ 5 Vid eventuellt medverkande från föreningen i Norrbottens Skidförbunds Skidting i Kåbdalis 2021 maj står IFK står för resa och deltagaravgift/logi.
§ 6 I tävlingar arangerade av IFK Kiruna ej sanktionerade av RF (Riksidrottsföbrundet) eller något
specialidrottsförbund tillhörande RF behöver deltagare ej vara medlem i RF-ansluten förening.
Deltagare själv ombesörjer sina egna försäkringar. IFK Kiruna har en ansvarsförsäkring genom RF
vid aktiviteter arrangerade av IFK.

Beslut styrelsemöte 22 maj
§ 7 Kommittéer
110-års jubileumskommitté kommer till en början bestå av Felix Selin, Ludvig Söderlind, Astrid
Lindmark, Märtha Lindmark, Karin Niva och Henrik Fjellborg. Henrik Fjellborg blir
sammankallande. Jubileumskommittén bör kompletteras så att den består av personer med
varierande åldrar och erfarenheter.
En sponsorkommitté är på gång, men till att börja med blir kanslisten Henrik F sponsorsamordnare.
Alla sponsorfrågor går genom honom. Individuella sponsorsinitiativ uppmuntras, men bör meddelas
Henrik.

Beslut styrelsemöte 19 juni
§ 8 Kommittéer
En ”Klubbhus Kiruna”-kommitté bildas där Karin Niva och Annelie Gunnelbrand ingår. Den skall
bevaka frågor som rör organisationen ”Klubbhus Kiruna”.
§ 9 Uppmärksamma Sven-Erik Fjällborg
Det beslutades att uppmärksamma Sven-Erik Fjällborg för hans extremt goda arbete med skidspåren
under den gångna vintern.

Beslut styrelsemöte 28 augusti
§ 10 Kommittéer
En Spår-kommitté bildas där Anders Tuoremaa, Felix Selin, Per-Martin Kuhmunen och Henrik
Fjellborg ingår. Den skall bevaka att IFKs och därmed allmänhetens intressen tillgodoses vad avser
skidspårens kvalité och dragningar.
§ 11 Uppmärksamma Kristina Lindmark
Det beslutades att uppmärksamma Kristina Lindmark med en fikabiljett på 200 kr för hennes
prestation att bli tvåa totalt (med en etappseger) i D12K i O-Ringen i Arvika.
§ 12 Brev till Kommunen angående missnöje med så kallade besparingsåtgärder för bygget av nya
E10
Mats Holmström skriver brev till kommunstyrelsen med kopia till TRV, LKAB och
Näringsdepartementet angående besparingsåtgärder (kortad bro och borttagen länk från Matojärvi
till Varggropen).

Beslut styrelsemöte 23 oktober
§ 13 Sponsorkommitté bildas till en början bestående av Lars Erkki, Henrik Fjellborg och Karin
Niva.

Beslut styrelsemöte 20 november
§ 14 Mats Luspa skriver brev till Trafikverket angående löpartävling på nya E10 i samband med
invigningen av denna.

Beslut styrelsemöte 16 januari
§ 15 BCC-aktierna säljs för 15000 NKR. Egentligen togs beslutet 5 december men tas upp här för
sakens skull. Köptes in för 18000 NKR kring 2014.

Beslut styrelsemöte 19 februari
§ 16 Ett beslut togs efter omröstning om att inte investera/spara i fonder för att försöka öka
avkastningen av IFK Kirunas kapital.
§ 17 Ett beslut togs att policyn för fördelning av pengar till grenarna är att alla medlemmar jobbar
för en gemensam kassa. Styrelsen utgår sedan från verksamhetsplanerna och budgetarna för hur
pengarna skall fördelas bland grenarna.
§ 18 Ett principbeslut togs att IFK Kiruna skall vara politisk oberoende vilket bland annat betyder
att ingen sponsring, som kan missuppfattas, från politiska organisationer, skall tas emot.
§ 19 Alla i styrelsen var överens om att gratulationspostogram skall skickas till de norrbottniska
OS-guldmedaljörerna Hanna Öberg och Charlotte Kalla.

