VÄRMLANDS SKIDFÖRBUND

Sammanträde med styrelsen i Värmlands Skidförbund
Plats:
Datum:

Idrottens Hus i Karlstad.
2014-04-28 kl.17.30.

Närvarande: Annika Dahlman, Janne Bengtsson, Birgitta Nilsson, Ulf Lidberg och
Mattias Aronsson
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 Annika Dahlman.
4. Kommittérapporter
Snow Team: Det diskuterades om Snow Team-träffen i Torsby ska vara en eller två
dagar. Det beslutades att det ska vara en dag och det blir lördagen den 24 maj.
Kontakt har tagits med Helmut Grassl och Erika Brindberg på skidgymnasiet i Torsby.
Upplägget är lika förra årets och träningarna leds av skidgymnasiets elever och tränare.
Ulf Lidberg kontaktar Stjerneskolan och gör ett förslag till program med två fyspass
och någon föreläsning där tränare och elever berättar om hur det är att vara idrottselev.
Samling och introduktion 09.00 och gemensamt avslut 16.30. Parallellt med detta
genomför Längd och Alpint var för sig sina skidting på Valbergsängen. Samling 09.30
och avslut 16.00. Mattias, Annika, Janne och Ulf Lidberg planerar att vara med hela
dagen. Anmälningar till Skidtinget och Snow Team görs för alpint till Ulf Lidberg
senast 19 maj och för längd till Annika Dahlman senast 19 maj.
Längd: Diskussioner hur ledarrollen inom längd ska lösas. Annika har aviserat att hon
kommer att sluta som ledare inom längd. Thomas matchar inte hela uppdraget själv,
varför vi behöver se över hela LKs´s ledaruppsättning.
Alpint: Inget att tillägga sen förra mötet. Mattias meddelade att han vill ha hjälp om han
ska ta över efter Ulf. Speciellt med den ekonomiska biten.
5 . Föregående protokoll
Föregående protokoll från 2014-03-25 gicks igenom och lades till handlingarna.
6. Ekonomi
Inget att rapportera. Kassören Thore Berglund ej närvarande på mötet.
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7. Övriga frågor
Janne Bengtsson har kontaktat fysioterapeut Per Ingemarsson och han är positiv till att
våra aktiva medlemmar vid behov i första hand kontaktar honom vid skador.
8. Nästa möte
Tisdagen den 19 augusti 2014 kl.17.30.
9. Avslutning
Ordförande Janne Bengtsson tackade deltagarna och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

Birgitta Nilsson

Annika Dahlman
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