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1. Förbundsstyrelsen 2014-2015
Hedersordförande:
Kjell Eriksson

Pl. 363 670 10 Töcksfors

Hedersledamöter:
Artur Enneby

Bolet Berget 661 94 Säffle

Förbunds- och Styrelseordförande:
Janne Bengtsson
Pistolsmedsvägen 4, 653 46 Karlstad,
tel., 070-6746460
janne@kmti.se
Kassör:
Thore Berglund
0573-21 603, 070-386 31 46
thore.berglund@swipnet.se

Stenbyn 670 10,Töcksfors

Sekreterare:
Birgitta Nilsson
Lövstigen 35, 661 43 Säffle
0533-14 130, 0730-749001
birgitta.nilsson.lovstigen35@telia.com
Vice Ordförande:
Mattias Aronsson (Alpint)
054-218456, 070-5218456
mattias.aronsson@telia.com

Svennebogatan 43, 653 49 Karlstad

Annika Hofstedt (Alpint)
070-6946382
abhofstedt@gmail.com

Böj 418, 655 94 Karlstad

Marcus Henriksson (Backe)
0564-104 41, 070-697 42 80
mh_1285@hotmail.com

Holevägen 25 680 60 Sysslebäck

Thomas Eriksson (Längd)
0573-711633, 0701908642
thomazerikzzon@gmail.com

Tallstigen 1, 672 31 Årjäng

Jan Lundgren (Längd)
054-101516, 070-5841516
jan.lundgren@poyry.com

Herrhagsgatan 48, 652 22 Karlstad
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2. Föredragningslista 2014-2015
1.

Mötets öppnande.

2.

Upprop av närvarande föreningar.

3.

Fastställande av föredragningslista för mötet.

4.

Fråga om årsmötets behöriga utlysande.

5.

Val av ordförande för mötet.

6.

Val av sekreterare.

7.

Val av två justeringsmän att jämte ordförande att justera dagens protokoll.

8.

a) Årsberättelsen. 2014-2015
b) Förvaltningsberättelsen
c) Revisorernas berättelse

9.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.

10.

Behandling av förslag (motioner) som getts in i den ordning som anges i 2 kap. 2§
Samt av styrelsens förslag.
På årsmötet 2014 fick styrelsen i uppdrag att utreda 4 § i stadgarna. Styrelsen föreslår årsmötet
att varje röstberättigad förening har 1 (en) röst.

11.

Behandling förslag till VSF:s budget för 2015-2016.

12.

Val på ett år av ordförande i förbundet tillika ordförande i styrelsen.

13.

Val av 3-4 ledamöter i styrelsen för en tid av två år.

14.

Revisor är Tommy Svensson som ordinarie (vald på 2 år, 1 år kvar)
Kenneth Christoffersson är suppleant (vald på 2 år, 1 år kvar).

15.

Val av tre ledamöter i valberedningen inför kommande årsmöte 2016
(Nuvarande: Sten-Olav Olsen ordf. Stig Nilsson samt Björn Hofstedt).

16.

Val av ombud till Värmlands Idrottsförbunds årsmöte.

17.

Utdelning av stipendier och utmärkelser.

18.

Avslutning.
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3. Värmlands Skidförbunds kommittéer 2014-2015

3.1 Alpina Kommittén 2014/15
Ordförande:
Mattias Aronsson
mobil 0705-218456
e-post: mattias.aronsson@telia.com
Ekonomi, administration
Annika Hofstedt
e-post: abhofstedt@gmail.com
Träning:
Nette Raij,
mobil. 0709-570404
e-post: nette.raij@telia.com
Tävling:
Jan Magnusson,
mobil 0703-471168
e-post: jan.magnusson@metso.com

Övriga Ledamöter:
Tomas Peterson
mobil 0705-576686
e-post: tomas.peterson@hilmer.se
Nina Holm
e-post: nina.holm@karlstad.se
Anders Rundh
e-post: rundh@telia.com
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3.2 Backhoppningskommittén 2014-2015
Ordförande:
Henriksson Marcus, Holevägen 25, 680 60 Sysslebäck,
Mobil tel. 070-6974280. e-post: mh_1285@hotmail.com

Kommittén är för tillfället vilande, då ingen aktivitet under 2014-2015 förekommit.
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3.3 Längdkommittén 2014-2015
Ordförande (2 år)
Thomas Eriksson, Årjängs IF, Tallstigen 1, 672 31 Årjäng 0573-711633, 070-1908642
Ansvar: Styrelseledamot VSF, Skidting, Mötessammordnare LK
thomazerikzzon@gmail.com

Ledamot (1 år): Jan Lundgren Grava SK, Ansvar: Tävlingsprogram
Ledamot (1 år): Jan Björn SK Bore, Ansvar:
Ledamot (1 år): Therese Lindeberg Årjängs IF, Ansvar:
Ledamot (1 år): Rikard Nilsson Filipstads SF, Ansvar:
Ledamot (1 år): Karin Fischer Hagfors SF, Ansvar:
Ledamot (1 år): Daniel Andreasson IK Fryken, Ansvar:

Webbansvarig:
Anna Johnsson, Kyrkogatan 17, 686 98 Gräsmark, 0565-160 33, 0706-771102
Anna.johnson@sunne.se
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4 Röstlängd
Röstlängd vid Värmlands Skidförbunds årsmöte 2015.
I röstlängden upptagna föreningar äger dessa 1 (en) röst.
Röstlängden upprättad på anslutna föreningar per den 30 juni 2015 som fullgjort sina skyldigheter
mot såväl RF och SSF under närmast föregående verksamhetsår.

Arvika Idrottssällskap
Arvika Slalomklubb
Blomskogs Idrottsförening
Bortans Idrottsklubb
Brandsbols Skidklubb
Branäs Alpinakklubb
Bäckhammars SK
Deje Alpina Klubb
Deje Skidförening
Ekshärads Skidförening
Ekshärads Slalomklubb
Filipstads Skidförening
Filipstads Alpina Klubb
Finnskoga Idrottsförening
Finnskogarnas SK
Föreningen Storfors Skidor
Gillberga Skidklubb
Granbergsdals Idrottsförening
Grava Skidklubb
Grums Skidklubb
Grums Slalomklubb
Gunnarskog Idrottsklubb
Hagfors Skidförening
Holmedals Allmänna IS
Hovfjället Ski & BK Torsby
Idrottsför. Alpinaskand Sarajevo 84
Idrottsklubben Fryken
IFK Likenäs
Karlskoga Slalomklubb
Karlstads Slalomklubb
Kils OK
Kils Slalomklubb
Kristinehamns OK
Kroppa Idrottsförening
Köla Allmänns Idrottsklubb
Lekvattnets Skidklubb
Lennartsfors Idrottsförening

ÅRSBERÄTTELSE VSF 2014-2015

Lesjöfors Skidklubb
Lundsbergs Idrottsförening
Mattila Idrottsklubb
Molkoms SK
Mölnbacka Allmänna Idrottssällskap
Orienteringsklubben Tyr
Orienteringsklubben Grane
Persbergs Skidförening
Råda Idrottsklubb
Silleruds Idrottsförening
Sisu Forshaga Sportklubb
Skattkärrs SOK
Skattkärrs Idrottsförening
Skidkklubben Bore
Skidklubben Nor
Skidklubben Skogarna
Solsta Outdoor Förening
Stavnäs Idrottsklubb
Strömstorps Idrottsklubb
Stömne Alpina Klubb
Sunne Alpina Klubb
Sunne Skidlöparförening
Set Sail IF
Svartå Idrottsförening
Sysslebäcks Idrottsförening
Säffle Skidkllubb
Töcksfors Idrottsförening
Ulvsby ldrottsförening
Valfjällets Slalomklubb
Väse Skidklubb
Åmotfors Idrottsförening
Årjängs Idrottsförening
Årjängs Slalomklubb
Älgå Sportklubb
Öset Skidorienteringsklubb
Östmarks Idrottsförening
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5. Alpina Kommitténs verksamhetsberättelse 2014-2015
En bra dålig vinter!
För andra året i rad fick vi en kämpig start för klubbverksamheten
och anläggningarna i Värmland. Även flertalet av de större
kommersiella anläggningarna i Mellansverige fick en månads
senare start än i bästa fall. Trots detta kan vi summera en bra
säsong!
Utmaning
Tillgången till snö och kyla är tillsammans med ekonomi,
klubbsamverkan och rekrytering vår verksamhets största
utmaningar framöver.
Engagemang och samarbete
Tack vare ett stort engagemang och bra samverkan i och mellan
klubbarna kunde, trots en kämpig säsongsstart, ändå all planerad
distriktsverksamhet genomföras både vad gäller försäsongsläger
men också genomförandet av tävlingsplaneringen i Värmland.
Utan den starka samverkan mellan klubbar, ledare och tränare i
länet hade vi inte den omfattande verksamhet vi idag har, hoppas
vi orkar hålla i detta arbetssätt länge framöver.
Träningar
En omfattande försäsongsverksamhet har kunnat genomföras
med över ca 15 läger/träffar för de olika åldrarna. Även
verksamhet i samverkan med andra idrottsgrenar har genomförts
på ett uppskattat sätt.
De gemensamma klubbkvällarna på onsdagarna i Ski Sunne har
också varit väl besökta. Här kan vi tillsammans ta emot ännu
större antal deltagare, uppmuntra gärna till deltagande vid dessa
tillfällen!
Tyvärr har snöbristen även denna vinter gjort sig påmind, så vi
har inte riktigt kunnat ta del av de investeringar som vi i
Värmlands Alpina tillsammans med Karlstads SLK, Sunne AK
och Ski Sunne gjort, men det hoppas vi naturligtvis kunna få testa
kommande säsong.
Tävlingar i distriktet
I distriktet genomfördes under säsongen 5 LVC-kval samt
Värmlandsslalom, Fryksta Cup, 2x Sverige Cup samt 2x USMkval.
Ett något mindre antal deltagare ställde upp på dessa
arrangemang jämfört med tidigare år.
Dessutom genomfördes en mycket lyckad U12-final i Valfjället.
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Framgångar
Många har deltagit i LVC-finalerna för både U12 och U14 där
också flertalet gjort mycket bra prestationer. Även på USM visade
vårt distrikt på bra prestationer. Som en sporre för de yngre
åkarna så har även distriktets EC- och WC-åkare presterat bra
resultat.
Tack!
Denna breda och omfattande verksamhet som bedrivs både på
barmark och snö och all administration som bedrivs för många
barn och ungdomar i grupperna U12/14 och 16+ skulle inte
kunna genomföras utan alla engagerade ledare.
Stort tack till alla som drar sitt strå till stacken!
Med längtan efter en kall och vit vinter!
Mattias Aronsson
Ordförande Alpina Kommittén
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6. Verksamhetsberättelse LK säsongen 2014/2015
Från krisläge till framtidstro.
Vi är ett gäng skidungdomar som ÄLSKAR längdåkning. Vi behöver ledarhjälp
under säsongen 2014-2015. Med bl.a. ICA och Folksam Cup.
– Kom igen nu Värmland… ensam är inte stark!!!
Så här var läget så sent som oktober 2014, vi stod alltså helt utan en längdkommitté i
Värmlands skidförbund. Värmlands skidförbund kallade till krismöte den 17:e september
på Idrottens Hus, lördagen den 4:e oktober. På efterföljande möte skapades en
längdkommitté på 7 personer, vi anlitade också en webbansvarig och ledare till både
ICA och Folksam cup. Totalt blev vi 15 personer som fick någon eller några
arbetsuppgifter för säsongen. På mötet beslutades också säsongens tävlingsprogram
för Värmland, vi beslutade också om 2st träningsträffar i tunneln under hösten, stark
jobbat alla inblandade!
Jag vill med dessa orden tacka de personer som deltog på både krismötet som hölls i
Karlstad den 17/9 2014, och till de personer som deltog vid efterföljande beslutsmöte i
Torsby den 4/10 2014, tack vare Er och detta engagemang räddade vi den gångna
säsongen.
Tävlingssäsongen inleddes i Filipstad även denna säsong, Filipstad har som bekant
fantastiska möjligheter att skapa förutsättningar med tidiga tävlingar tack vare en
modern konstsnöanläggning.
Totalt genomfördes 5st uttagningstävlingar för ICA och Folksam i distriktet, DM
arrangerades av Ekshärads SF den 17:e januari.
Dags för ICA cup i Ulricehamn…
Totalt var vi 23st anmälda i åldrarna 13-14 år, dessvärre drabbades gruppen av en del
sjukdomar både före och under tävlingarna, trots detta presterades det bra resultat.
Värmland slutade på en hedrande 11:e plats av totalt 23 distrikt, några individuella
resultat som stack ut var en 2:a, 2st 3:e och en 5:e plats.
Tack till de föräldrarna som tog ledaransvar denna helg!
Nu var det dags för Folksam cup i Spikbodarna (Östersund)
Till Folksam var vi 16st åkare anmälda, detta antal är också en begränsning som inte
finns för ICA cup, alltså fullt manskap. Även här drabbades truppen av några
sjukdomsfall som eventuellt påverkade den totala slutställningen. Värmland lyckades
ändå väldigt bra och slutade på en 6:e plats i distriktskampen vilket måste ses som ett
mycket bra resultat. Glädjande är också att vi från ICA till Folksam tar några steg uppåt i
resultaten, vi fortsätter på den inslagna linjen tycker jag.
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USM på hemmaplan i Filipstad.
Filipstads SF med Lars-Göran Pettersson i spetsen arrangerade USM. Hemmaåkaren
Maja Eriksson lyckades här knipa åt sig en medalj på sprinten, ett brons till Maja och
hemmaklubben alltså, grattis säger vi!
En liten titt på framtiden.
Vi ser med tillförsikt fram emot kommande säsong, SnowTeam träffarna och vårt
träningsläger i Torsby tillsammans med skidgymnasiets elever lovar gott. Vi har också
gjort klart med ledare för både ICA och Folksam helgerna.
/Thomas Eriksson LK
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7. Slutord från Ordförande i Värmlands Skidförbund
Dâ finns hôpp….
Att olika idrotter och idrottsrörelsen i sin helhet, och inte minst hur vi är organiserade, står
inför ständiga förändringar och utmaningar har varit känt en längre tid nu. En del av våra
idrotter kämpar med näbbar och klor för sin blotta existens. Det handlar inte sällan om
anpassning. Idrotter som klarar att anpassa sig till våra nya framtida förändringar kommer
också med stor säkerhet öka sin chans till överlevnad… det var faktiskt inte så många
decennier sedan man kritiskt uttryckte i vissa traditionella kretsar; - man kan väl inte spela
ishockey inomhus…det är ju helt tokigt!
Att lyssna till hur samhället, livsstil och inte minst hur våra unga tänker blir nyckeln till
överlevnad tror jag. Vi som sysslar med utomhusidrott, och till råga på allt under den
mörka årstiden, har som vi alla känner speciella utmaningar i hur vi kan locka och
rekrytera nya utövare. Det är ju troligen en bekvämlighetsfördel för idrotter som bedrivs i
varma ombonade hallar. Som sagt, var skulle ishockeyn stå idag om man inte lyckats
skapa resurser (inte minst ekonomiskt) för alla våra ishockeyhallar runt om i landet.
Dâ finns hôpp!…uttrycket SLIT Å SKIT är något som under den senaste tiden slagit emot
mig allt mer. För några veckor sedan när jag står inne i I2-skogen i Karlstad och betraktar
det allt populärare motionsloppet Tjurruset slår det emot mig; ”vad är det som är så roligt
med detta”. Jag ser, utan att överdriva, nära nog varje passerande springare med ett stort
brett leende, skvallrandes om ren skär njutning. Hur förklarar man då detta fenomen. Jag
inbillar mig att i takt med att vår egen samhälleliga och därtill livsstilsmässiga utveckling
gradvis blir allt mer tillrättalagd, och inte minst klinisk ren, har det under samma tid
utvecklats ett allt större behov av att helt enkelt uppsöka det omvända; skitigt och slitsam
är livet på en pinne. Jag ser det lilla barnet som plaskar runt i vattenpölen för första
gången… Kanske söker vi det naturliga, enkla? Samma tankar möter jag under vår
synnerligen lyckade Snow Team-träff (tack förresten) senast i Karlstad. 94 anmälda
skidungdomar innebar också nytt rekord - Grattis alla SNOWTEAMare!!!. Klart man
tänker; dâ måste helt enkelt finnes hôpp för dessa idrotter!!! Dock, det som verkligen
sätter sprätt på dessa tankar är när vi under eftermiddagens gruppfälttävlan ser en
oerhörd energi släppas loss i våra ungdomar…en urkraft helt enkelt. Jag tänker; ”..de vill
ju verkligen det här, och de verkar njuta av att blir trötta, för att inte säga utmattade, och
inte minst skitiga”…
Jag hoppas, och tror, att det i framtiden kommer uppfattas som coolt att idrotta
utomhus och dessutom få lite skit under naglarna…
För framtidens skidsport
Janne B
Ordf VSF
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