VÄRMLANDS SKIDFÖRBUND

Sammanträde med styrelsen i Värmlands Skidförbund
Plats:
Datum:

Idrottens Hus i Karlstad.
2014-03-25 kl.17.30.

Närvarande: Annika Dahlman, Janne Bengtsson, Birgitta Nilsson, Thomas Eriksson,
Ulf Lidberg och Thore Berglund
1. Mötets öppnande.
Ordförande Janne Bengtsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Godkännande av dagordning.
Utsänd dagordning godkändes.
3. Val av mötessekreterare/protokollsjusterare.
Birgitta Nilsson valdes att föra dagens protokoll.
Till protokollsjusterare valdes Thomas Eriksson
4. Föregående protokoll.
Protokoll från styrelsemöte 2013-12-03 gicks igenom och lades till handlingarna.
5. Kommittérapporter.
Alpint: Ulf Lidberg aviserade på styrelsemötet att han kommer att avsäga sig uppdraget i
Värmlands Skidförbund. Ulf tror att man kan finna hans ersättare inom alpinkommittén.
Alla tävlingsaktiviteter för alpint har genomförts under vintern. Sverige-cup i Sunne gick
bra, och internationella skicross-tävlingen i Hovfjället likaså. Många av våra ungdomar är
duktiga.
Projektet i Sunne med egen träningspist för Värmlands Alpina är genomfört med bidrag
från bl.a. Värmlands Idrottsförbund och Sunne Alpina. + en del ideellt arbete. Värmlands
Alpina har bidragit med 50 000 . Driften står anläggningen för. Alla regler är uppfyllda
rörande nyttjandet. Ulf meddelar att belysningen fungerar bra.
Värmlands-alpinisterna Matts Olsson och Marcus Larsson har fått många framgångar i
värdscupen under säsongen.
Längd: Annika meddelar att förrådsfrågorna angående väskorna verkar ha löst sig. Janne
kollar upp någon som kan ta över en del av Annikas uppdrag inom längd och vilka arbetsuppgifter som ska ingå i ledarrollen. Även ekonomiska ersättningar till ledarna
diskuterades, t.ex. ett halvt basbelopp. Det blir då inga arbetsgivaravgifter för VSF.
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Tyvärr har det varit kort säsong för längdåkning på grund av snöbrist. Det har i princip bara
varit 14 dagars natursnö. Flera tävlingar har fått ställas in t.ex Ekshärad och Hagfors.
Sunne körde lilla VM, tävlingen i Filipstad vilken gick bra att genomföra tack vare deras fina
konstsnöanläggning och DM i Töcksfors flyttades fram en vecka.
ICA cup i Ulricehamn genomfördes på konstsnö. 23 anmälda från Värmland, 3 blev sjuka.
Värmland blev 6:e distrikt. Det var bra prestationer av alla värmlänningar. Edvard Nilsson,
Hagfors blev 2:a totalt och Maja Eriksson, Filipstad 2:a och 4:a av tre tävlingar.
I Folksam cup Östersund var det 14 anmälda, 3 blev sjuka. Värmland blev 10:e distriktet.
Man måste ha 4 i varje åldersgrupp men vi fick inte ihop mer än 3 i varje grupp. Alfred
Nilsson, Hagfors blev 6:a i H15 jaktstart.
Andra bra resultat under vinterns tävlingar fick Marcus Ruus som blev 6:a i JVM, 2:a i Skand.
Cup och 4:a på SM.
Bore ställde till med en riktig skräll i stafetten på skid-SM i Umeå genom att placera sig på
femte plats. I laget ingick Bill Impola, Oscar Persson och Johannes Ringsby. Oscar Persson
och Bill Impola placerade sig också mycket bra på Vasalopppet. Oscar med en 17e placering
22 sekunder efter segraren John Kristian Dahl, Norge, och Bill Impola med en 18:e placering
23 sekunder efter segraren.
Snow Team: Snow Team-mötet som skulle hållas i början av februari blev inte av. Vi ska
försöka få in nya krafter och hitta nytt engagemang. Nya inspiratörer som t.ex. Ulf Karlsson,
Henrik Gustavsson och Urban Nilsson.
Annika har kontaktat Erika Brindberg , Stjerneskolan, att få hjälp av eleverna för gemensam
aktivitet för längd och alpint i Torsby 24-25 maj. Ulf Lidberg ska sätta ihop programmet.
Den 24 maj Snow Team + Skidting, gemensamt för längd och alpint
Den 25 maj längd och alpint var för sig.
6. Ekonomi:Annika meddelar att längdåkarna behöver nya överdragskläder, hon ska kolla priser.
Thore Berglund gick igenom balans- och resultatrapport t.om. 28 febr. och meddelade att
ekonomin ser bra ut. Birgitta ska skicka påminnelse angående förfallna fakturor till klubbar
som inte betalat medlemsavgifterna.
7. Övriga frågor: Thomas Eriksson undrade om det gick att utveckla någon form av ”medicinsk
kontakt” för våra skidatleter, både längd och alpint. Detta ska fungera som en form av
”distriktsförbundsgymnast, Janne undersöker.
.

8. Nästa möte.
Måndagen 28 april 2014 kl. 17.30
Idrottens Hus Karlstad, lokal Innsbruck
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9. Avslutning.
Ordförande Janne Bengtsson tackade deltagarna och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

Birgitta Nilsson

Thomas Eriksson
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