Sammanträde med styrelsen i Värmlands Skidförbund
Plats:
Datum:

Idrottens Hus i Karlstad.
2015-03-23 kl.17.30.

Närvarande: Janne Bengtsson, Birgitta Nilsson, Thore Berglund, Thomas Eriksson,
Mattias Aronsson, Jan Lundgren och Annika 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 protokollsjusterare valdes Mattias Aronsson.
4. Föregående protokoll.
Protokoll från styrelsemöte 2014-12-01 gicks igenom och lades till handlingarna.
5. Kommittérapporter.
Alpint:
Relativ bra säsong. Allt har gått enligt plan. Bra deltagande i tävlingar. Jämställt
deltagande mellan pojkar och flickor. Nästa år kanske även Örebro kan tas in i tävlingar i
Värmland. AK ska arbeta aktivt för att få fler skidåkare i alpint i Värmland. Diskuterades
att 2 personer från LK och 2 personer från AK ska ge tävlingsresultat till tidningarna i
Värmland för att ge information om tävlingar som varit. Våra ledare ska skriva artiklarna
och meddela NWT och VF.
Längd:
Säsongen har varit bra, Har emellertid varit en del bilåkning till områden med snö.
ICA cup hade 25 anmälda från Värmland, emellertid en del som pga sjukdom inte kunde
ställa upp. Även i Folksam cup var det ganska många anmälda men även där blev det en
del som pga sjukdom och skador inte kunde delta.
Jan Lundgren informerade om placeringarna i tävlingarna.
Snow-team:
Inget att rapportera.
Diskussion om beställning av nya kläder och om det ska vara med Snow Team tryck eller
om Värmlands Alpina och Längd ska ha samma design. Thomas tar fram grafisk design till
att börja med på flaggor. 30 maj Skidting och Snow Team träff i Torsby. Höstträff för
Snow Team i Karlstad ska äga rum 26 september en dag ingen övernattning.

6. Ekonomi:
Janne ska kontakta Thore angående villkoren i avtalet mellan Värmlands Skidförbund och
Värmlands Ishockeyförbund vad gäller hyresavtalet och den administrativa tjänsten.
Resultatsammanställning och balansrapport per 28/2 -15 gicks igenom.
Påminnelse ska skickas på förfallna fakturor.

7. Övriga frågor:
Värmlands Skidförbund har fått mail från Svenska Skidförbundet att det är en klubb i
Värmlands som vill ha en SSF timing utbildning
AK vill ställa krav att alla alpinklubbar som vill anordna tävlingar ska skicka 2-3 personer
till denna utbildning. Detta kan eventuellt ske gemensamt med LK. Mattias ska kolla med
Svenska Skidförbundet vem som ska hålla i utbildningen.
Snökonventet är i Åre 8-10 maj. Mattias och Thomas planerar att åka.
SDF konferens äger rum i Idrottens Hus den 9 juni och Janne ska delta.
8. Nästa möte styrelsemöte
Måndagen den 27 april 2015
9. Avslutning.
Ordförande Janne Bengtsson tackade deltagarna och avslutade mötet.

Vid protokollet:
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