VÄRMLANDS SKIDFÖRBUND
Sammanträde med styrelsen i Värmlands Skidförbund
Plats
Idrottens Hus i Karlstad
Datum:
2010-08-30 kl.17.30
Närvarande: Annika Dahlman, Jan Nilsson, Tony Larsson
Ulf Lidberg, Christer Karlsson samt Thore Berglund från 18.30.
1. Mötets öppnande
Ordförande Christer Karlsson öppnade mötet och hälsade välkommen.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen reviderades så att efter punkt 7, VSF:s årsmöte punkt 8.
Efter punkt 9. Övriga frågor, punkt 10.
3. Val av mötessekreterare
Jan Nilsson valdes att föra dagens protokoll.
4. Val av justerare av dagens protokoll
Annika Dahlman utsågs till detta.
5. Kommittérapporter.
SkidO: Ingen närvarande från SkidO
Längd: Annika rapporterade att våra duktiga ledare Susanne och Karin slutar som ledare.
Annika har knutit en ny kontakt som har lovat hjälpa till innevarande säsong, Anders
Molander från Filipstad. Fysträningen för längd startar på lördag 4 september med en träff
hos Karstad hos kanotklubb, där kajakpaddling under professionella ledare kommer att
genomföras. Distriktet skall också arrangera Svealandsmästerskapen under innevarande
säsong. Annika har kontakta några klubbar, Filipstad vore en lämplig förening att arrangera
detta, med tanke på geografiskt läge i regionen, och klubbens erfarenhet att arrangera stora
tävlingar. Annika efterlyste stöttning, både ekonomiskt och personellt från VSF.
Alpint: Fem träningsläger är planerade inför säsongen. Gemensam fysträning kommer att
inledas under vecka 36. Tävlingar från klubbarna är redan inplanerade i tävlings kalender och
skall godkännas av Jan Magnusson (Deje Alpina). Jan Magnusson skall kontakt Jan Nilsson
med personuppgifter så han kan läggas upp som TA ansvarig för alpint i Idrotts-Online.
Backe: Kommittén tog på årsmötet beslutade att styrelsen och övriga ledamöter avgår, någon
ny styrelse väljs inte. Tyvärr har verksamheten för backhoppning i Sysslebäck och övriga
Värmland legat i träda nästa hela säsongen, detta beroende på att inga aktiva har funnits.
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6. Ekonomisk rapport/Bokslut för säsongen 2009/2010
Thore Berglund föredrog bokslutet balans och resultatrapport. Tyvärr hade Stefan missat
Att köra ut listor för respektive gren. Thore kontaktar Stefan och ber honom skicka listorna
per mail. Annika och Ulf kontaktar Stefan och går igenom listorna. Ej betalda kansliavgifter
per 2010-06-30.
Längd: Arvika IS, Bortans IK, Finnskoga IF. (Jössefors IK har begärt utträde ur SSF)
Alpint: Karlskoga SLK, Sunne AK, Valfjället SLK
Respektive grenordförande ombedes kontakta dessa klubbar.
7. Framtid- och utvecklingsfrågor
Utvärdering av årets skidting gicks igenom. Överlag positiva omdömen från deltagarna, något
mindre ungdomar från alpina än tidigare år, medan längd hade fler ungdomar än tidigare år.
Förslag skull läggas fram om att kombinera skidtingen 2011 med årsmötet någon gång i
september/oktober.
8.VSF:s Årsmöte 2010.
Styrelsen diskuterade uppläggning, och upprättande av Årsberättelse för 2009-2010.
Respektive grenordförande upprättar verksamhetsberättelse, och skickar den på mail senast
måndagen den 20 september, till Jan Nilsson (Teckensnitt Arial, storlek 10) Christer Karlsson
och Jan Nilsson sammanställer tillsammans årsberättelse.
9. Svenska Skidförbundet Årsmöte:
Svenska Skidförbundets årsmöte lördagen den 30 oktober 2010 klockan 12.00
Anmälan skriftligt senast 15 september. Beslutades att Thore Berglund och Jan Nilsson
Skulle representera VSF.
10 Övriga frågor.
Stig Nilsson har vis mail meddelat att han åker till Skidkonventet i Östersund, den 18/19
september 2010. Stig åker tillsammans med Håkan Almqvist från SkidO. Om någon
ytterligare önskar åka med finns det möjligheter till samåkning. Intresserade kontaktar Stig.
Håkan Almqvist deltar från SkidOHåkan Almqvist deltar från SkidO
11. Nästa styrelsemöte.
Torsdagen den 9 september 2010 kl. 19.00
Telefonmöte Tel. 0850559894 Code 861745#.
11. Avslutning.
Ordförande Christer Karlsson avslutade mötet.
Vid protokollet
Jan Nilsson
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Justeras
Annika Dahlman
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