
SAIF 

Dagordning årsmöte 

2022-03-27 kl 16.00 

på Stjärnsunds Bistro & Café 

1. Mötet öppnas 
2. Frågan om mötets utlysande 
3. Fastställande av dagordning 
4. Val av mötesordförande och mötessekreterare  
5. Val av protokolljusterare och rösträknare 
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2021 
7. Styrelsens förvaltningsberättelse för 2021 
8. Revisorernas berättelse 
9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för 2021 
10. Fastställande av medlemsavgifter 
11. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2022 
12. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner – Inga motioner har inkommit 
13. Val av: 

a. Val ordförande för en tid av två år 
b. Val av styrelseledamöter för en tid av ett år 
c. Val av ledamöter för en tid av två år 
d. Val av styrelsesuppleanter för en tid av ett år 
e. Val av revisorer samt revisorssuppleanter för en tid av ett år 
f. Val av ledamöter till valberedning för en tid av ett år.  

14. Firmatecknare 
15. Övriga frågor – Diskussion om behovet av en multisportarena på den gamla hockeyrinken 
16. Mötet avslutas 

 

 













 2022-03-07 

Medlemsavgift 2023 

Styrelsen föreslår att medlemsavgiften 2023 blir enligt följande 

Barn, upp till 18 år: 100 kr 

Vuxna:  200 kr 

Pensionärer, fr o m 65 år: 100 kr 

 

Förslaget innebär att familjemedlemskap upphör. 



 2022-03-08 Stjärnsunds AIF 
 

VERKSAMHETSPLAN 2022 

SAIF prioriterar följande områden under 2022:

Fotboll 
Anordna fotboll utomhus under sommartid 
samt att planen ska klippas och området i 
anslutning till planen hållas i god ordning. 

Volleyboll 
Anordna volleyboll utomhus under 
sommartid. 

Elljusspåret 
Elljusspåret ska klippas kontinuerligt samt 
utföra underhåll. Dialogen med kommunen 
om ett övertagande av elljusspåret ska 
fortsätta. Vi ska fortsätta undersöka 
möjligheterna att upprusta elljusspåret. 

Gym 
Hålla gymmet öppet och tillgängligt. 

Qigong 
Vi fortsätter med qigong en gång per vecka. 

Sommaraktivitet 
Till exempel brännboll och grillning beroende 
på väder. 

Pingis och innebandy 
Fortsatt pingisspel och innebandy för vuxna, 
ungdomar och barn. 

Dans för barn 
Ledarledd dans för barn en gång i veckan. 

Isbana 
Ploga isbana på sjön. Stjärnsundsringen samt 
till Silfhytteå. 

Skidspår 
När vädrets makter tillåter dra skidspår runt 
elljusspåret samt ev. längre upp mot 
Österbyn. 

Skidkul 
Skidskola för barn under vintersäsongen. 

 

Hockeybana 
Ploga bana på Grycken. 

Banvallsprojektet 
Fortsätta stödja projektet vid behov. 

Sportbibliotek 
Verka för att skapa ett sportbibliotek i 
Stjärnsund. 

Strövtåg 
Fortsätta med strövtåg runtom i bygden. 

Pråmledstrampet 
SAIF är med och arrangerar pråmledstrampet 
varje år. 



Stjernsunds AIF 

Budget 2022

Inkomster
Medlemsavgifter 15000
Sponsring Vinter 15000
Sponsring Sommar 1000
Bingolotter, netto 15000
Gräsroten 1100
Bidrag Kommunen 20000
Gymavg 10000
Auktion, netto 2000
Diverse 1000
Summa 80100

Utgifter
Administaration (bank, it-kostnad, kopiering mm) 5000
Försäkringar 3500
Kostnad Vinter 15000
Kostnad Sommar 8500
Kostnad gym 5000
Hyra Sundsgården 48000
Hyra Folkets hus 4000
Arrende fotbollsplan 1500
Arbetsdagar 2500
Övrigt 1000
Summa 94000

Resultat −13900


