VÄRMLANDS SKIDFÖRBUND
Sammanträde med styrelsen i Värmlands Skidförbund
Plats:
Datum:

Idrottens Hus i Karlstad.
2013-12-03 kl.17.30.

Närvarande: Annika Dahlman, Janne Bengtsson, Birgitta Nilsson, Thomas Eriksson,
Ulf Lidberg, Mattias Aronsson och Thore Berglund
1. Mötets öppnande.
Ordförande Janne Bengtsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Godkännande av dagordning.
Utsänd dagordning godkändes.
3. Val av mötessekreterare/protokollsjusterare.
Birgitta Nilsson valdes att föra dagens protokoll.
Till protokollsjusterare valdes Ulf Lidberg.
4. Föregående protokoll.
Årsmötesprotokoll och protokoll från konstituerande styrelsemöte 2013-10-02 gicks
igenom och lades till handlingarna.
5. Kommittérapporter.
Alpint: Ulf berättade att försäsongsträningen och läger har kunnat genomföras enligt
planen. Över 100 deltagare, ungdomar, ledare och föräldrar var i Stubai i Österrike på
snöläger under en vecka. Ett planerat snöläger i Juvasshytta fick tyvärr ställas in. Ett läger i
Hemsedal med c:a 45 ungdomar har genomförts.
Projektet i Sunne med egen träningspist för Värmlands Alpina går vidare. Belysning är
beställd och VSF.s/Alpina kommer att bidra med 50.000,- kronor. Även Värmlands
Idrottsförbund, Sunne kommun och Karlstads kommun bidrar med pengar.
Längd: Träningsläger 5-6 oktober har genomförts i Torsby i samarbete mellan Värmlands
skidförbund och Stjerneskolan i Torsby. Elever från skidgymnasiet höll i träningen. En
träningsdag i Gillberga för ICA och Folksamgänget har genomförts. Det diskuterades om
inköp av ett tält för att användas vid tävlingar för att ha en gemensam samlingspunkt.
Priset för tältet ungefär 15.000 kronor.
Annika informerade även om fördelning av Idrottslyftet och LOK stödet på olika föreningar i länet.
Idrottslyftet:
Alpint
295.500
8 föreningar
Längd
102.800
10 föreningar
LOK stödet:
Alpint
128.000
11 föreningar
Längd
164.000
28 föreningar
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SnowTeam: SnowTeam-träffen i Torsby i juni 2013 där elever från skidgymnasiet ställde
upp som tränare var mycket lyckad.
Janne Bengtsson kallar representanter för Alpint och Längd till ett möte den 13 januari
2014 för diskussioner hur SnowTeam ska utvecklas i framtiden. Eventuellt en extern kraft
kommer att kallas till mötet, namn som föreslogs var Ulf Karlsson.
6. Ekonomi.
Ekonomirapporter har inte erhållits från Stefan Owesten. Han ska lämna dessa omgående
till Thore Berglund. Fasträntekonto har gått ut. Thore Berglund kollar omplacering till
bästa möjliga ränta.
7. Övriga frågor.
Stefan Owesten anser att Värmlands Skidförbund har för mycket material i kontorsrummet
som vi delar med Ishockeyförbundet. Av Stefan Owesten fick vi anvisat ett förråd som inte
är låst, dit vi kunde flytta över en del. Förrådet delas med bl.a. Fotbollsförbundet. Annika
har idag tillsammans med Birgitta flyttat över ”väskorna”. Styrelsen beslutade att vi även i
fortsättningen använder Föreningsarkivet i Värmland. Registeruppgifter ska skickas in av
Birgitta.
8. Nästa möte.
Janne Bengtsson meddelar Birgitta när nästa styrelsemöte ska äga rum, så kallelse kan
skickas ut.
9. Avslutning.
Ordförande Janne Bengtsson tackade deltagarna och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

Birgitta Nilsson

Ulf Lidberg
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