
Indkaldelse & program
Repræsentantskabsmøde

Mandag 8. maj 2017 kl. 17.00

Nordkraft · DGI-Husets lokaler - Niveau 6
Teglgårds Plads 1 • 9000 Aalborg



DAGSORDEN 
for SIFA’s
Repræsentantskabsmøde
2017

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning til 
godkendelse

3. Kassererens forelæggelse af det 
reviderede regnskab til godkendelse
• Fastsættelse af indskud ved 
optagelse i SIFA – foreslås uændret
• Fastsættelse af det årlige medlems-
kontingent – foreslås uændret

4. Behandling af indkomne forslag:
• Forslag til justering af vedtægter

5. Valg af kasserer
• På valg er Bjarne Falk Andersen 
– modtager genvalg

6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
• På valg er Tem Frank Andersen
• På valg er Knud Tobiasen
• På valg er Denise Bakholm
Alle 3 modtager genvalg

7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
• På valg er Rikke Nielsen 
– modtager genvalg

8. Valg af 1 revisorsuppleant
• På valg er Claus Pedersen 
– modtager ikke genvalg.  
Bestyrelsen foreslår Tom Lorenzen, 
Aalborg Svømmeklub

9. Eventuelt
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PROGRAM
for SIFA’s
Repræsentantskabsmøde
2017

17.00 
Velkomst
SIFAs formand Keld Jensen byder velkommen.

17.05 
Fra idé til realitet
Afdelingschef for Sundhed, Fritid og 
Landdistrikter Erik B. Kristensen gennemgår 
proceduren for - hvordan en idé om renovering/
ombygning/nybygning af faciliteter går fra idé/
tegnebrættet - via FOU’s Prioriteringskatalog- til
realitet.

17.15 
Idrætsforeningernes grundidé under 
forandring
Tre unge studerende fra kandidatuddannelsen i
idræt på Aalborg Universitet har kastet deres blik på
det danske foreningsliv. 
Deres undersøgelse viser, at idrætsforeningerne er
ved at fjerne sig fra den oprindelige grundidé om at
være et samskabende fællesskab. 
Snarere er der tegn på, at idrætsforeningerne 
opfattes som et firma, der yder en service. 
Det kan være undergravende på den lange bane,
mener de studerende. 

17.30 
Er foreningslivet blevet gråt i toppen?
De frivillige bliver ældre, og idrætsforeningerne skal
tilpasse sig nye idrætsformer og udfordringer. 
Hvad kan man gøre for at sikre, at foreningerne 
fortsat bliver et attraktivt sted at være for både unge
og ældre medlemmer, frivillige og ledere? 
Direktør for IDAN (Idrættens Analyseinstitut) Henrik
H. Brandt giver os et kig på den nyeste analyse.

18.00 
Spisning
Den Grønne Café serverer lækker mad.

18.45
Registrering/udlevering af stemmesedler

19.00 
Repræsentantskabsmøde
SIFAs ordinære Repræsentantskabsmøde 
(se dagsordenen på modstående side). 
Som en del af mødet uddeler vi i samarbejde med
Spar Nord idrætsprisen - ÅRETS IDRÆTSLEDER.
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Idrættens styrke er fællesskabet...

SamvirkendeIdræts-Foreninger Aalborg
Nordkraft • Teglgårds Plads 1 • Niveau 9 • 9000 Aalborg

Tlf. 88 88 78 50 • sifa@sifa.dk • www.sifa.dk


