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Årsredovisning
Stämman godkände årsredovisningen 2016 med styrelsens förvaltningsberättelse,
balans- och resultaträkning samt revisionsberättelse.
Se bilaga: SU FB 2016.pdf
2016 års förlust på 852,50 kr balanseras i ny räkning.
Styrelse
Styrelsens sammansättning fram till ordinarie föreningsstämma 2018 resp 2019:
Kent Lidberg, ordförande (2018)
Anders Karlsson (2019)
Sara Grundström (2019)
Anna Fransson (2018)
Tom Backman (2018)
Suppleanter:
Dan Svanbro (2018)
Kai Jonsson (2018)
Leopold Sjöström (2018)
Stämman diskuterade former för rekryteringen av styrelseledamöter i framtiden och
beslöt att uppdra till Sorsele Uniteds medlemsföreningar att nominera
styrelseledamöter och suppleanter för val vid ordinarie föreningsstämman 2018
Syftet är att skapa större delaktighet i rekryteringsarbetet, bredda den geografiska
spridningen, verksamhetsintresse, kompetens, ålder och kön.
Revisorer
Densy Ahlenius och Liv Holgersen-Rådahl utsågs till föreningens revisorer för tiden
fram till ordinarie föreningsstämma 2018

Medlemsavgift
Följande medlemsavgifter fastställdes för år 2017 resp 2018:
Privatperson: 100 kr
Ideell förening: 200 kr
Företag: 300 kr
Verksamhetsplan 2017
Stämman godkände upprättat förslag till verksamhetsplan 2017.
Se bilaga: SU Verksamhetsplan 2017.pdf
Stadgeändringar
A. Medlemskap
Stämman beslöt att den nuvarande skrivningen under § 4. Medlemskap i föreningens
stadgar ersätts med följande skrivning:
Medlem kan vara:
Förening, underavdelning till förening, trossamfund
Med förening avses en ideell förening som har organisationsnummer, säte i Sorsele
kommun, antagna föreningsstadgar och en vald föreningsstyrelse.
Stödjande medlem med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid föreningsstämma
men utan rösträtt kan vara:
Företag med säte i Sorsele kommun och med F-skattsedel
Privatperson
B. Valberedning
Stämman beslöt att den nuvarande skrivningen under § 15. Valberedning i
föreningens stadgar ersätts med följande skrivning:
Föreningens medlemsföreningar nominerar styrelseledamöter och suppleanter för val
vid ordinarie föreningsstämma.
ARENA Sorsele
Leopold och Pär redogjorde för planeringsläget för konceptet ARENA Sorsele. Inom
pågående förstudie har Pär, Mathias och Leopold gjort studiebesök i Vilhelmina med
Vilhelmina Arena och Folkets Hus, NOLIA Umeå och Norsjö med Norsjö Arena.
Besöken har gett värdefulla synpunkter och tips. Vid workshopen ”Livskraft Sorsele”
170617 genomfördes ett grupparbete där deltagarna upprättade en lista över behov
och förslag på funktioner som underlag för det fortsatta arbetet. Samråd kommer
också att ske med Vindelälvsskolan.

FUN-arrangemang
Varumärket FUN har nu utvecklats med RUN, BIKE och SKI och arrangeras av
Ammarnäs Idrottsförening, Sorsele Skidklubb, Blattnicksele Idrottsförening och
Intresseförening, Gargnäs Intresseförening med koordinering av Sorsele United och
med stöd av Sorsele kommun och Trim 365.
Sommarens RUN FUN summerade 187 starter och BIKE FUN 134 starter även
inräknat HOLMEN FUN.
Inköp av beachflags och nummervästar har skett med stöd från Sandselehöjderna
Vind.
Utvärdering av sommarens arrangemang och analys av behov av ytterligare inköp av
fritids/friluftsutrustning och teknik för gemensamma FUN-arrangemang sker med
berörda arrangörsföreningar senare under hösten 2017.
Utvecklingsprojekt
Möjlighet finns nu att söka projektstöd via Leader Lappland 2020. Vid en Leaderträff
170923 som initierades av Övre Juktådalens Intresseförening diskuterades möjliga
insatser, och en uppföljande träff med skarpa projektförslag äger rum 171011.
Tänkbara initiativ genom Sorsele United och samarbetspartners inom ramen för
”Livskraft Sorsele 2020+” är:
1. Sorsele United 2020+
Fortsatt utveckling av föreningssamverkan, arrangemang och event
2. GVB-leder
Satsning på gröna-vita-blå leder och uppgradering av de elbelysta motionsspåren i
kommunen
3. Snow Magic+
Nystart av snö- och isaktiviteter för både ortsbor och besökare
Föreningsutveckling
Leopold presenterar en strukturmodell där samspelet mellan lokala föreningar och
Sorsele United utvecklas med målet att stärka samverkan och utveckling av
föreningslivet och civilsamhället i Sorsele kommun.
Se bilaga: SU Strukturmodell 170810.pdf
Modellen blir en ingång i ett möjligt utvecklingsprojekt inom Leader Lappland 2020.
Föreningsstämman såg positivt på modellförslaget och beslöt att uppdra till styrelsen
att undersöka möjligheten till projektstöd för att utveckla och lansera modellen

Sorsele United ideell förening

Ordinarie föreningsstämma
Sorsele Folkets Hus, 2017.08.28
Deltagarförteckning
Röstberättigade föreningsmedlemmar:
Kaj Ericsson, Sorsele Skidklubb
Magnus Norlund, Sorsele Innebandyklubb
Carina Öjeryd, Sandsjö-Lomsele Allaktivitetsklubb
Gudrun Hjukström, Sandsjö-Lomsele Allaktivitetsklubb
Styrelsen:
Kent Lidberg, ordförande
Sara Grundström, ledamot
Anders Karlsson, ledamot, Sorsele Innebandyklubb
Tom Backman, ledamot, Nalovardo Racing Club
Kai Jonsson, suppleant, Sorsele Idrottsförening och Sandsele Sportklubb
Dan Svanbro, suppleant, Seniorerna Sorsele och Gränsbyarnas Intresseförening
Leopold Sjöström, suppleant, Leopold of Sweden
Övriga:
Pär Röckner, Sorsele kommun
---------------Rapportör:
Leopold

