VÄRMLANDS SKIDFÖRBUND
Protokoll nr.1 2009/2010
Sammanträde med styrelsen i Värmlands Skidförbund
Plats
Idrottens Hus i Karlstad
Datum:
2009-09-01 kl. 17.30 till 20.00
Närvarande: Christer Karlsson, Stig Nilsson, Annika Dahlman, Jan Nilsson,
Thore Berglund, Ulf Lidberg och valberednings ordförande S-O Olsen.
1. Mötets öppnande
Ordförande Christer hälsade välkommen och speciellt valberedningens ordförande Sten-Olof
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Val av justerare
Till att justera dagens protokoll valdes Annika Dahlman.
4. Föregående protokoll
Protokoll nr 5 från 2009-05-04 samt protokoll nr 6 (telefonmöte) från 2009-08-19 gick
igenom och godkändes.
5. Kommittérapporter
Alpint: Ulf berättade att planeringen för höstens och vinterns träning, träningsläger, tävlingar,
och övriga aktiviteter är klart. Första träningslägret på snö kommer att hållas i Juvasshytta i
Norge. Något läger i Österrike som 2008 kommer inte att hållas i år. Alpina kan se tillbaks på
en mycket framgångsrik säsong, med inte mindre än 13 mästerskapstecken.
Födda 1994-96:
19-21/9 Snöläger Juvasshytta Norge (3 skiddagar med att uppresa 18/9)
16-18/10 Snöläger Juvasshytta Norge (3 skiddagar med uppresa 15/10)
20-22/11 Snöläger Trysil (3 skiddagar)
12-14/12 Snöläger Trysil (3 skiddagar)
Födda 1997-98
22/8 Fysträff i Karlstad
16-18/10 Snöläger Juvasshytta Norge (3 skiddagar med uppresa 15/10)
20-22/11 (3 skiddagar) Trysil
18-20/12 (3 skiddagar) Branäs
Eventuellt kan samträning med annat distrikt bli aktuellt under december.
Övriga helger i november/december kommer träningstider att finnas bokade i Trysil lö/sö för
enskilda och Värmlandsklubbar.
Runt julhelgerna kommer träning också att erbjudas i Värmland.
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SkidO: Stig berättade att nu på lördag den 5 september 2009 skall SkidO: kommittén har
planeringsmöte och fastställa säsongens aktiviteter. Den gångna säsongen kan betraktas som
en mellansäsong. Problem med snötillgången med inställda tävlingar som följd. Positivt var
att Kil med kort varsel kunde arrangerade Årets DM som en kvällstävling med gemensam
start.
SkidO entusiaster som tävlar utanför distriktet.
Åsa Zetterberg/Eriksson, ÖSeT SkidO inledde säsongen bra med bl.a. 4:a och 5:a på Nordiska
Öppna Mästerskapen. Tack vare detta blev hon uttagen till VM i Japan. Där kunde tyvärr inte
Åsa prestera på topp tack vare en krånglande visdomstand och en omkullkörning som
hämmade fortsatt tävlande. Placeringarna blev 20 och 21. I Svenska SkidO Cupen kom Åsa
6:a totalt.
Tre värmlandsungdomar gjorde den dryga resan till Boden för att delta på USM/RM. 1:a
dagens tävlingar fick tyvärr ställas in eftersom det var alldeles för kallt. På söndagen kunde
dock tävlingarna genomföras. En medalj i form av brons togs av Martin Ericson, ÖSeT
SkidO. Cecilia Boman, Deje SF blev 4:a i D13 och Linnea Landfors, Deje SF 6:a i D14.
Några veckor senare tävlades det i Falun i SvM. Där kom Linnea Landfors 3:a i D14
långdistans, Cecilia Boman blev 6:a i samma klass och Marin Ericsson 4:a på både lång och
medeldistans i H14.

Längd: Annika berättade att en träningsdag för Kalle Anka och Folksam gruppen redan
genomförts i samband med Torsby Ski Festival på söndag 30:e augusti 2009. Problemet inom
längd är att många duktiga hoppar av i (16: års) åldern. Positivt är att Hagfors och Älgå satsar
på föredömligt på ungdomssidan. Positivt är också att vi har många mycket duktiga ungdomar
i distriktet, som den gångna säsongen hävdat sig mycket väl i konkurrensen, med mycket bra
resultat. Några axplock ur resultatlistorna.
2009-01-26

Under helgen kördes Svealandsmästerskapen i Torshälla. Det var inte så många av våra
Värmländska åkare på plats men de som var där gjorde bra resultat. Det blev 4 klassegrar
D 11-12 Sofie Nilsson Töcksfors
D 15 Moa Wikberg SISU Forshaga
D 16 Josefin Nilsson SISU Forshaga
H 16 Marcus Axelsson Töcksfors
Följande träningsdagar är planerade för Kalle Anka och Folksam gruppen hösten 2009.
3 oktober - Årjäng
24 oktober - Hagfors
21 november – Torsby
Backe: Ingen representant för Backhoppning med på mötet.
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6. Ekonomisk rapport
Thore föredrog Bokslutet för verksamhetsåret 2008/2009. Värmlandsskidförbunds resultat
fastställdes till kr 23 721,50 att balansera in i ny räkning och överlämnar bokslutet för
revision.
Tidigare ekonomisk fördelat belopp till Backe, skall p.g.a. för liten verksamhet överföras till
kanslifunktionen. Fördelning mellan de olika grenarna Alpint, Backe, SkidO, Längd samt
kansli, skall bestämmas av styrelsen årsvis. Klubbarna i Distriktet skall faktureras kansliavgift
på 750;- lika föregående år.
7. Övriga frågor
Valberedningen ordförande Sten-Olov Olsson redogjorde för förslag till styrelse i VSF
för verksamhetsåret 2009/2010 (förslaget finns på vår hemsida, under Styrelse)
http://www.varmlandsskidforbund.org/
Kjell-Åke Andersson är tillfrågad att leda årsmötet. Kallelse skall skickas skriftligt Kjell-Åke
och Artur Enneby. Kallelse, och övriga underlag för styrelsemötet finns på vår hemsida
8. Nästa möte
Nästa möte är årsmötet torsdagen den 8 oktober 2009.
kl.19.00 Idrottens Hus Karlstad.
Styrelsen samlas senast kl.18.30
Kallelse/föredragningslista skall skickas 4 veckor före mötet (senast 7 september 2009)
Verksamhets-och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med
budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsen yttrande skall finnas
tillgängliga senast tre veckor före årsmötet. I kallelsen skall framgå var dessa finns
tillgängliga.
8. Avslutning
Ordförande avslutade mötet .
Vid protokollet
Jan Nilsson
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Justeras
Annika Dahlman
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