VÄRMLANDS SKIDFÖRBUND
Sammanträde med styrelsen i Värmlands Skidförbund
Plats
Idrottens Hus i Karlstad
Datum:
2010-02-23 kl.17.30
Närvarande: Christer Karlsson, Annika Dahlman, Thore Berglund, Jan Nilsson,
Stig Nilsson, och Ulf Lidberg samt Stefan Owesten del av mötet.
1. Mötets öppnande
Ordförande Christer hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Val av mötessekreterare
Jan Nilsson valdes att föra dagens protokoll.
4. Val av justerare av dagens protokoll
Ulf Lidberg utsågs till detta.
5. Ekonomigenomgång
Ekonomigenomgång med Stefan Owesten.
Stefan redogjorde för de olika grenarnas resultatenhetsgrupper.
Allt är bokfört till och med 2009-12-31. Stefan skall skicka resultatrapport
via mail till respektive grenordförande, kassör och ordförande, efter den 10 varje månad.
Resultatrapporter t.o.m. 2009-12-31 överlämnads under mötet till respektive grenordförande.
Ingående balans per 2009-06-30 var 471 794 kronor och 2010-01-31 var
tillgångarna 541 998 kronor.
Kansliavgifter: 4 alpina föreningar och 7 från längd/SkidO har inte betalt kansliavgiften trotts
två påstötningar.
6. Kommittérapporter
SkidO: Har kunnat genomföra 4 tävlingar hittills i vinter. Tre av tävlingarna lockade över 80
deltagare per tävling. Ett stort antal ungdomar har också börjat delta i tävlingarna.
I ungdoms SM kunde distriktet glädjas åt en silver- och en bronsmedalj. Åsa Zetterberg ingick
i Sveriges lag som tog guld i stafett, och placerade sig bland de 5 bästa ind. på EM.
Längd: Annika rapporterade att det stor aktivitet hos många klubbar när vi äntligen fått till
räckligt av den vita varan. Ett problem är att det på vissa orter kommit så mycket snö att det
varit problem att hålla skidspåren i bra skick. DM genomfördes återigen med Årjängs IF som
arrangör. I år kunde tävlingarna genomföras på Tingevi idrottsplats. Resultatlistor
http://www2.idrottonline.se/ImageVault/Images/id_109354/ImageVaultHandler.aspx
Distriktets ungdomar har också deltagit i Svealandsmästerskapen i Torshälla. Det var inte så
många av våra Värmländska-åkare på plats men de som var där gjorde bra resultat.
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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
Alpint: Samtlig distrikts- och regionläger genomförda enligt planeringen. Den snörika vintern
har lockat många yngre deltagare till distriktets träningar, av alla dessa ungdomar kommer vi
säkert att resultatet om 3 till 4 år. I åldersklassen 12-13 år är det tyvärr mindre deltagare för
tillfället. Paulina Grassl har tävlat i Junior-VM i Frankrike och fick bestiga segerpallen i
klassen yngre juniorer (16-17 år).

Backe: Ingen representant fanns på plats men Thore rapporterade att han varit på studiebesök
i Norge där man presenterade en mindre backe i ”byggsats”. Backen är tänkt för barn och
nybörjare med en hopplängd på 8-9 meter. Man har planer på att skaffa en sådan till Kölens
Sportcenter. Den kommer då att stå i Norge med delar av underbacken i Sverige.
7. Skidting 2010
Beslutades av vi även under 2010 skall genomföra ett Skidting likt tidigare år. Datum för
Skidtinget är lördagen 2010-05-29 på Skutberget i Karlstad. Upplägget skall vara lika som
föregående år med prisutdelning till SM-segrare. Respektive grenordförande skickar ut
inbjudan. Lämpliga föreläsningshållare diskuterades, Stefan Holm & Kristian Augustsson,
Mikael Lövgren, Leif Hagelin samt Kjell Olsson var några av de tänkbara.
Christer Karlsson kontaktar Leif Hagelin och Jan Nilsson kontaktar Kjell Olsson.
Jan Nilsson tar kontakt med Skutberget.
8. Framtids och utvecklingsfrågor.
Styrelsen diskuterade hur vi lämpligast skulle dra nytta av det stora intresse för skidor som
den snörika vintern inneburit.
9. Övriga frågor.
VSF:s hemsida samt Idrott Online diskuterades. Beslutades att Christer skulle ta kontakt med
ÅF i Åmål och diskutera om de kunde hjälpa oss föra över nuvarande hemsida till
Skidförbundets. Sidan på skidor.com är upplagd med adress enligt nedan.
http://www.skidor.com/sv/Distrikt/VarmlandsSkidforbund/
Kontakt på Svenska Skidförbundet är Magnus Bogren, IT-samordnare
telefon: 023-874 53
mobil: 070-372 22 17
fax: 023-874 41
e-post: magnus.bogren@skidor.com
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10. Nästa styrelsemöte.
Måndagen den 12 april 2010 kl. 17.30 och
Måndagen den 10 maj 2010 kl. 17.30
Plats idrottens hus, Karlstad.
11. Avslutning.
Ordförande avslutade mötet.
Vid protokollet
Jan Nilsson
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Justeras
Ulf Lidberg
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