Sammanträde med styrelsen i Värmlands Skidförbund
Plats:
Datum:

Idrottens Hus i Karlstad.
2015-04-27 kl.17.30.

Närvarande: Janne Bengtsson, Birgitta Nilsson, Thomas Eriksson, Thore Berglund,
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 2015-03-23 gicks igenom och lades till handlingarna.
5. Kommittérapporter.
Snow-team:
Snow Team-träff och Skidtinget ska äga rum lördagen den 30 maj på Stjerneskolan och
Valbergsängen Torsby. Snow Team 09.00-16.00. Skidtinget 09.30-16.00. Program läggs in
på hemsidan.
Thomas och Mattias ska skicka inbjudningar till klubbarna angående Snow Team-träffen
och Skidtinget.
Alpint:
Inget att rapportera sen senaste mötet.
Längd:
Avslutning i Bruksvallarna.
6. Ekonomisk rapport
Tore gick igenom det ekonomiska läget. Likvid i balans. Deklaration inskickad.
Bidragspengar kommer in. Thore ska fortsätta att kolla om vi ska placera pengar med mer
risktagande för att få bättre avkastning på våra bankmedel. Birgitta ska skicka påminnelser
till klubbar som inte betalat medlemsavgift.
Ekonomibyrå ska kontaktas för att kolla hur mycket det skulle kosta per år för VSF att
lägga ut det ekonomiska arbetet. Annika Hofstedt påtar sig detta.

7. Övriga frågor:
Malin Elfman från SISU informerade om att det kommer att bli stora förändringar vad
gäller regler för att få bidrag från SISU och även vad gäller att få LOK stöd. De nya
reglerna kommer det att informeras om på Skidtinget den 30 maj.
Birgitta meddelar att hon inte ställer upp till omval som sekreterare och ska skicka mail om
detta till valberedningen Även ytterligare förändringar i styrelsen har av aviserats. Därför
kommer valberedningen att få kallelse till nästa styrelsemöte den 8 juni 2015 för mer
information.
8. Nästa styrelsemöte
Måndagen 8 juni 2015 kl 17.30.
9. Avslutning.
Ordförande Janne Bengtsson tackade deltagarna och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

Birgitta Nilsson

Mattias Aronsson

