Protokoll

nr

2

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Värmlands Skidförbund.
Plats:

Kansliet Sunne 2006-11-06

Närvarande: Christer Karlsson, Annika Dahlman, Ulf Lidberg
Thore Berglund, Stig Nilsson samt Jonas Olsson
Övriga närvarande: Marina Rådberg
§ 5.

Ordföranden Christer Karlsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat
.

§ 6.

Dagordningen föredrogs och godkändes

§ 7

Att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Jonas Olsson

§ 8.

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna

§ 9.

Kommittérapporter
a/ AK Ulf L rapporterade om verksamheten. Inga aktiviteter på snö har
förekommit däremot två barmarksträffar samt planering av
tävlingsverksamheten. I övrigt enligt AK protokoll.
b/ Ingen rapport förelåg från backe
c/ LK Jonas Olsson föredrog verksamheten. Fortum Skitunnel CUP för
ungdomar med totalt tre tävlingar varav två har genomförts med 50 resp. 100
deltagare. Finalen körs 11/11. Kommittéledamöter fattas som ersättare för
Kaarel Putsep och Anci Wadman som båda övergått till befattningar på SSF. Ett
läger är planerat mellan jul och nyår.
d/ Skido. Stig Nilsson lämnade skriftlig rapport över aktiviteterna under hösten,
med bland annat träningsdag i skidtunneln 22 deltagare.
Åsa Zetterberg/Eriksson har deltagit i landslagsläger i Ramsau. I övrigt enligt
bifogad rapport.

§10

Ekonomisk rapport Frågan om redovisning och budget diskuterades. Thore B
tar kontakt med Bengt J för orientering om bokföringsprogrammet och
konteringsfrågor. Christer K kontaktar Värmlands Idrottsförbund om
bidragsregler m.m.
PLI projektets kvarvarande materiel såldes till Grava SK för 35.000:-, vilket var
högsta anbudet. Slutreglering av inköpskostnad och hyreskostnad för släpkärra
om 19.500:- innebär ett netto av kr 15.500:-.
Ekonomisk handbok skall revideras.

§11.

Övriga frågor

1.

SFF:s årsmöte Christer K rapporterade från årsmötet. Värmländska
ungdomar fick stipendier från Svealandsregionen. Linus Karlsson och
Josefina Grassl fick 1000:- vardera för bra prestationer. Adam Gummesson
erhöll SFS:s ”Hjärtat slår för skidor ”stipendiet om 5.000:-

2.

Kansli E-mailadresser skall uppdateras årligen för att underlätta
kommunikationen med kontaktpersoner. Antal plaketter till DM meddelas till
Marina för beställning. Marina kollar med RF ang. citrixlicenser.

3.

Förslag till nya ledamöter i AK godkändes. Per-Erik Gydemo Kil och Stefan
Henriksson Sunne

4.

Frågan om datorköp bordlades i avvaktan på kontakt med Bengt Johansson

5

Förtjänsttecken i brons tilldelades Britta Simonsson Töcksfors IF

6.

Nästa möte 7/12 2006 KL. 18.000 ÅF-huset

Vid protokollet

Justeras

Thore Berglund

Christer Karlsson ordf.

Jonas Olsson Just.

