VÄRMLANDS SKIDFÖRBUND
Sammanträde med styrelsen i Värmlands Skidförbund
Plats
Idrottens Hus i Karlstad.
Datum:
2012-08-22 kl.17.30.
Närvarande: Annika Dahlman, Jan Nilsson, Janne Bengtsson, Ulf Lidberg, Tony Larsson,
Thore Berglund och Stig Nilsson.
1. Mötets öppnande.
Ordförande Janne Bengtsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Godkännande av dagordning.
Utsänd dagordning godkändes.
3. Val av mötessekreterare/ protokollsjusterare.
Jan Nilsson valdes att föra dagens protokoll.
Till protokollsjusterare valdes Annika Dahlman.
4. Föregående protokoll
Styrelseprotokoll från 2012-04-18 gicks igenom och lades till handlingarna.
5. Kommittérapporter:
Alpint:
Ulf rapporterade att ett distriktsläger har redan genomförts.
Ett snöläger i maj på Juvallshytta med 8 deltagare har också hunnits med.
Ulf ser positivt på framtiden för alpint i Värmland. Man har mycket god
uppslutning på sina gemensamma träningar, speciellt bland ungdomar födda
2001-2002. Ett snöläger i Stubai i Österrike under vecka 44 är också
planerat med ca 100 deltagare, ort är ännu inte definitivt spikad, beror på
snötillgången i alperna.
Fortbildning av alpina tränare är nu förlagt till Karlstad, vilket är mycket
positivt för vår region. Branäs AK har inte betalt kansliavgift för 2011/2012.
Längd:

Annika tyckte att Skidtinget som hölls lördagen den 5 maj på Idrottens Hus,
var mycket positivt (70 deltagare Längd och Alpint). Längdmötet beslutade
att klubbarna skulle återkomma till Annika med namn på personer som kan
ställa upp i längdkommittén, senast 15 juni skulle svar skickas till Annika.
Roland Strid har lovat arrangera ett läger under oktober i Torsby med
ungdomar från skidgymnasiet som ledare. Vidare diskuteras möjligheterna
att ordna träning för ungdomarna på kvällstid i Skidtunneln i Torsby.

Snowteam: Janne Bengtsson rapporterade från träffen 5 maj som hade över 70
deltagare. Nästa Snowteamträff är lördagen den 8 september med samling
på KMTI kl. 09.00. Deltagarna skall ta med egen lunch. Janne och Tobbe är
ledare. Svenska Skidlandslagets vallachef Urban Nilsson kommer för att
lära ungdomarna att själva valla sina skidor.
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6. Ekonomi:

Thore Berglund föredrog bokslutet balans och resultatrapport för
verksamhetsåret 2011-2012.
Värmlands Skidförbunds resultat fastställdes till 136.873;- att balanseras in i ny
räkning och överlämna bokslutet för revision.
Följande fördelningar av 135477: - beslutades: Längd 53.391;- skall gå till LK.
Alpint 18.856;- skall gå till Alpint. Styrelsen inkl. Snowteam 63230;Följande fakturor skall bokföras som kundförluster faktura nr. 18
(Arvikaverkens IK) 750;- Faktura nr.151 (Urban Christenson) 300;Kundförlusterna skall belastas styrelsen totalt 1050;-

7. Övriga frågor: Kansliavgifter skall inför säsongen 2012/2013 ändras till Medlemsavgift i
Värmlands Skidförbund. Namnet på Knut Nilssons Stipendiet skall ändras
Till ”Knut Nilsson/Värmlands Skidförbunds Stipendiet”
Underlag för Årsberättelsen för 2011/2012 skall skickas för
sammanställning till Jan Nilsson på mail senast 15 september 2012.
8. Nästa möte: Årsmötet onsdagen den 10 oktober kl.19.00
Idrottens Hus Karlstad, lokal Aten. Svenska Skidförbundet har meddelats tid
och plats, och vi får hoppas att någon representant dyker upp.
9. Avslutning: Ordförande Janne Bengtsson avslutade mötet

Vid protokollet

Justeras

Jan Nilsson

Annika Dahlman
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