Protokoll nr 4

1(2)

Protokoll för vid sammanträde med styrelsen för Värmlands Skidförbund.
Plats:

ÅF kontoret, Hamntorget 3 Karlstad

Datum:

2006-03-28

Närvarande:

Christer Karlsson, Kaarel Putsep, Ulf Lidberg
Thore Berglund och Jonas Olsson

§ 18. Mötets öppnande
Ordföranden Christer Karlsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
Att justera jämte ordföranden justera protokollet utsågs Ulf Lidberg

§ 19. Föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna

§ 20. Kommittérapporter
Alpint Ulf Lidberg AK rapporterade bra verksamhet, alla tävlingar har genomförts.
Markus Larssons seger i Världscupen Åre är säsongens stora utropstecken. Den fina
snövintern har inneburit stor aktivitet i alla backar runt om i Värmland, dock har
tävlingsdeltagandet inte ökat.
Längd Jonas Olsson LK redovisade bra verksamhet med bättre deltagarantal än på
många år, detta som en följd av den fina snövintern. Resultatmässigt är Bore och
Finnskoga i sverigeeliten på damsidan med Anna Simberg Emelia Forsman m.fl
Ledarutbildning planeras i anslutning till skidtunneln i Torsby.
Sammantaget är säsongen på ungdom och damsidan den bästa på många år.
Skidting kommer att äga rum i Munkfors gemensamt med alpina om möjligt.
SkidO Rapporten från SkidO enl. bilaga. Stig Nilsson kunde inte delta i mötet.

§ 21. Ekonomi
Räkenskaperna gicks igenom, och frågan om verifikationslistor kunde
erhållas för varje kommitté tas upp med kassören.

§ 22. Invigning Skidtunnel
Kaarel informerade om invigningen av Fortum Skitunnel 16-17 juni.
VSF erbjudes att disponera tunneln för aktiviteter. Alla klubbar inbjuds att
delta. Kaarel utformar inbjudan och Christer undertecknar som ordförande.
Kaarel uppmanade samtliga att samla adresser till intressanta personer till
invigningen.
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§ 23. Ungdomssatsning
Mötet diskuterade åtgärder för att stimulera ungdomar speciellt från 14 år. I samband
med Skidtinget bör denna fråga lyftas. Thore B fick i uppdrag att kontakta Östfold
Skikrets för ett gemensamt möte för erfarenhetsutbyte.

§ 24. Nästa möte
Planeras att hållas på ÅF:s kontor Karlstad den 3/5 kl. 18.00

Vid protokollet

Justeras

Thore Berglund
Sekr.

Christer Karlsson
Ordf.

Ulf Lidberg
Just.

