VÄRMLANDS SKIDFÖRBUND
Sammanträde med styrelsen i Värmlands Skidförbund
Plats
Idrottens Hus i Karlstad.
Datum:
2013-03-11 kl.17.30.
Närvarande: Annika Dahlman, Jan Nilsson, Thomas Eriksson, Ulf Lidberg,
Mattias Aronsson och Thore Berglund
1. Mötets öppnande.
Vice ordförande Ulf Lidberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Godkännande av dagordning.
Utsänd dagordning godkändes.med följande tillägg under punkten 7 (Övriga frågor)
A.Skidting B. Skidconvent i Åre 3-5 maj 2013.
3. Val av mötessekreterare/protokollsjusterare.
Jan Nilsson valdes att föra dagens protokoll.
Till protokollsjusterare valdes Annika Dahlman.
4. Föregående protokoll
Styrelseprotokoll från 2012-11-14 gicks igenom och lades till handlingarna.
5. Kommittérapporter:
Alpint: Ulf berättade att man varit väldigt aktiva under säsongen och har gjort mer än
planerat. Alla planerade tävlingar har genomförts och det har varit bra träningar.
Allt fler yngre åkare har börjat ställa upp på tävlingar, vilket Ulf ser som väldigt
positivt. Föräldrar har börjat ta ett större ansvar när det gäller att ställa upp som
funktionärer vid tävlingar. Den 8-10 mars var Värmlands Alpina värd för YJSM
som avgjordes i Sunne med totalt 123 deltagare. Region Värmland hade flest
deltagare med 49 st. I störtloppet D17-18 placerade sig Elvira Eråker på en 13
plats och Anna Lidberg som nr. 19 bland 49 startande. H17-18 var Johan Silfält
bästa värmlänning med en 25 plats av 53 deltagare. I slalom placerade sig Elvira
Eråker på en fin 10 plats bland 44 startande. Även i herrklassen blev det en 10plats för Johan Silfält.
Längd:

Annika var mycket nöjd med hur sammarbetet med Skidgymnasiet i Torsby har
utvecklats. Fyra gemensamma träningar har genomförts i Skidtunneln för länets
klubbar med Roland Strid som huvudledare och med hjälp av ungdomar från
skidgymnasiet som hjälptränare.
Kalle Anka Cup för D/H 13-14 har genomförts i Sveg och med ett bättre resultat
för Värmlands del än förra säsongen. I Distriktskampen placerade sig Värmland
på 6 plats bland 19 deltagande distrikt. Evelina Lindberg på 16 plats totalt bland
68 startande i D14, samma placering fick Maja Eriksson i D13. Bästa
värmlänning i H13 var Julius Berg med en 16 plats. I H14 lyckades Christina
Olsson och David Nykvist bäst med en placering 33 och 34. Nu till helgen åker
Annika och Johan med 14 deltagare till Junsele för Folksam Cup.
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Snowteam:

Den snowteam-träff på snö för längd och alpint fick flyttas bl.a på grund
av att Alpint inte kunde finna något lämpligt datum nu i vår.

6. Ekonomi:

Thore Berglund föredrog bokslutet balans och resultatrapport för perioden
2012-07-01 t.o.m. 2013-02-28. Fasträntekonto hos Nordea är överfört till
Westra Wermlands Sparbank, till en ränta på¨2,35%. SHB hade alldeles för låg
ränta.

7. Övriga
frågor:

Alpint vill skicka 8-10 tränare till Skidconventet i Åre 3- 5 maj.
Annika skulle skulle kolla om några från längd var intresserade.
Kostnaden för detta skulle belastas respektive gren (Alpint/Längd).
Sista anmälningsdag 15 april 2013. Det går att få bidrag från Idrottslyftet,
sista ansökningdag 30 april 2013. Annika tog upp om vi skulle ha något
skidting lika tidigare år. Eventuellt skulle vi kunna lägga skidtinget i Torsby
och samtidigt kunde vi ha en Snowteam-träff i Skidtunneln.
Beslut måste tas på nästa styrelsemöte.

8. Nästa möte:

Måndagen den 22 april 2012 kl.17.30
Idrottens Hus Karlstad, lokal Innsbruck

.
9. Avslutning

Vice Ordförande Ulf Lidberg tackade deltagarna och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Jan Nilsson

Annika Dahlman
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