VÄRMLANDS SKIDFÖRBUND

Sammanträde med styrelsen i Värmlands Skidförbund
Plats:
Datum:

Idrottens Hus i Karlstad.
2014-08-20 kl.17.30.

Närvarande: Annika Dahlman, Janne Bengtsson, Birgitta Nilsson, Ulf Lidberg, Mattias
Aronsson och Thomas Eriksson
Från valberedningen
Sten-Olav Olsen, Arne Värmsjö och Björn Hofstedt
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 protokolljusterare valdes Annika Dahlman.
4 . Föregående protokoll
Föregående protokoll från 2014-04-28 gicks igenom och lades till handlingarna.
5. Kommittérapporter
Snow Team:
Snow team träffen + skidtinget i Torsby var mycket lyckat. Annika och Janne deltog.
Nästa Snow team-träff blir i september i Karlstad. Det kommer att bli den 8:e träffen för
Snow Team, som är inne på sitt 4:e verksamhetsår.
Längd:.
Annika meddelade att hon inte fått någon respons angående vem som kan överta hennes
roll inom LK. Svårt att få personer att arbeta ideellt. Enligt Annika finns det ca 15
aktiva längdklubbar i Värmland så det borde gå att hitta ledare. Annika har skrivit ner
vilka arbetsuppgifter som ingår i hennes roll inom LK. Annika vill ha in förslag på
tävlingsprogram men inte fått något. Hon har ordnat en del med detta själv. Ekshärad
kommer att arrangera DM längd.
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Alpint:
Alpina kommer att lösa val av efterträdare efter Ulf och han kommer att finnas i
periferin för att stötta. Även Ulf meddelar att det varit lugnt i sommar, men det har
planerats en hel del, men en del behöver göras. Alpintinget var bra. Diskussioner med
ungdomar och föräldrar om bl.a. hur mycket och hur intensiv träningen ska vara.
6. Ekonomi
Kassören Thore Berglund ej närvarande på mötet. Thore har meddelat att möte mellan
honom och Stefan Owesten ska ske 2014-08-28 kl. 11.00 på Idrottens hus i Karlstad.
Även Birgitta Nilsson och Jan Nilsson ska närvara. Några klubbar ligger efter med
betalning, påminnelser har skickats.
7. Övriga frågor
Eftersom det är svårt att få personer att arbeta ideellt och valberedningen inte har
lyckats få fram några personer som är villiga att axla Annikas roll inom LK ska
styrelsen bjud in till ”krismöte”. Detta för att få information om hur allvarligt läget är
inom längd och vilka följder detta kommer att få bl.a. när det gäller tävlingar.
”Krismötet” blir kl. 18.30 efter nästa styrelsemöte den 17 september. Birgitta ska få
uppgifter av Annika vilka längdklubbar som är aktuella att bjudas in. Janne skriver
inbjudan och Birgitta mailar till dessa klubbar.
8. Nästa möte
Onsdagen den 17 september 2014 kl.17.30. Därefter ”krismöte 18.30.
VSF:s årsmöte kommer att äga rum 2014-10-16 kl.19.00.
9. Avslutning
Ordförande Janne Bengtsson tackade deltagarna och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

Birgitta Nilsson

Annika Dahlman
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