VARMLANDS SKIDFORBUND

Sammanträde med styrelsen i Värmlands Skidförbund
Plats: Idrottens Hus i Karlstad . 2014-1 0-01
Datum: 2014-10-01 kl 17.30
Närvarande: Janne Bengtsson, Birgitta Ni lsson, Ulf Lidberg, Mattias Aronsson, Thomas
Eriksson, Ulf Lidberg och revisor Tommy Svensson
Från valberedningen
Sten-Olav Olsen
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 Thomas Eriksson.
4 . Ekonomisk rapport
Revisor Tommy Svensson gick igenom balans-och resultatrapport för 2013-2014.
Resultatet för räkenskapsåret är ett plusresultat på kronor 89.651. Ett budgeterat .
resultat var på kronor 14.000.
Eftersom det produceras överskott kan man kanske investera i något bra som kommer
klubbarna till del.
Årsbokslutet är upprättat enligt gällande regler.
En mer specificerad rapport- och balansrapport ska bifogas årsbokslutet.
Revisor Tommy Svensson gick även igenom vilka regler som gäller for styrelsen.
Orginalet av årsbokslutet ska skrivas under av styrelsen. Måste skickas för underskrift till
Annika Dah lman och Marcus Henriksson , ska sedan skickas vidare till revisorn.
Budget for nästa räkenskapsår kommer att upprättas av Thore Berglund eftersom han ville
avvakta tills det löst sig med ordförande och ledamöter inom LK.
5. Föregående protokoll
Föregående protokol l från 2014-09-17 gicks igenom och lades till handlingarna. Även
noteringarna från krismötet gicks igenom.
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6. Kommitterapporter
Snow Team :
Pga rådande situation inom längd och även förändringar inom alpint avvaktas med nya
planer for Snow Team.
Längd:
I samband med träningslägret 4-5 oktober i Torsby på Stjemeskolan är det kallat
till möte om att bilda en arbetsgrupp med 6-7 medlemmar Även en uppdelning av
arbetsuppgifter ska diskuteras. Thomas ä5r villig att ta på sig rollen som ordförande på ett
år om det löser sig inom LK.
Reseersättning inom LK ska diskuteras.
Diskussion om fördelning av pengar som fördelas mellan alpint och längd .
Alpint
Ulf Lidberg har 1 år kvar men har avsagt sig som ordförande inom AK. Fyllnadsval på
årsmötet av Matttias Aronsson tillika ordförande i alpina kommitten.

7. Ovriga fragor
Birgitta ska skicka påminnelser om årsmötet till alla klubbar i VSF. Tillägger i
påminnelsen att Tobias Frejfors som är representant av skid -VM/Falun 2015 kommer på
årsmötet for att informera om detta.
8. Nästa möte
Årsmote onsdagen den 15 oktober kl. 19.00. Styrelsen samlas en halvtimme före mötet.
9. Avslutning
Ordförande Janne Bengtsson tackade deltagarna och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Birgitta Nilsson

Thomas Eriksson
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