Värmlands Skidförbund

Styrelsemöte

Idrottens Hus 2016-02-22
Närvarande
Janne Bengtsson, Eva-Lena Axelsson, Thomas Eriksson, Mattias Aronsson, Annika Hofstedt, Pietro
Nilsson och Thore Berglund.

§ 1. Mötets öppnande
Janne hälsade styrelsen välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2. Godkännande av dagordning

Godkändes av mötet

§ 3. Val av protokolljusterare

Mattias Aronsson valdes som justerare.

§ 4. Föregående protokoll

Förra styrelsemötet var ett konstituerade möte, inget att orda.

§ 5. Kommittérapporter

Backe: Pietro redogjorde för utmaningar i att starta upp en verksamhet i Värmland. Erbjuder de andra
kommittéerna att låna en mobil backe, exempelvis till Snowteam Värmland.

Snowteam: Janne förslår som ordförande att vårens Snowteam bokas redan nu. 21/5 blir aktuellt
datum. Janne gör inbjudan och Mattias bokar Valbergsängen samt inbjudan till alpinister och Tomas
bjuder in längd. Båda kommittéordföranden ansvarar för att inbjudan kommuniceras ut. Pietro bokar in
för att kunna delta med mobila backen. Mattias kollar med skidtunneln om placering av backe.

Alpina: Läger för alla grupper är genomförda trots dåliga förutsättningar vädermässigt. Alla tävlingar
genomförda hittills med gott deltagande. Några fler spås komma in på skidgymnasium än tidigare år.
Fartlägret i Orsa positivt med många deltagare.
Otydligt med i vilken regi något läger har genomförts, alla läger ska i framtiden gå igenom Värmlands
Alpina. Alpina omsätter så mycket över tid samt att man kan betecknas som researrangör så det
behövs en resegaranti. LVC finaler och USM finaler genomförs som planerat. Plaketter för DM har
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varit på vift, men ska nu vara tillbaka på kansliet. De är dyra så mötet tar beslut om att byta modell på
plaketter från en lokal leverantör till bättre pris.
Mattias tar upp problemet med att marknadsföra verksamheten för att rekrytera ungdomar och
föräldrar och uppmanar styrelsen till att tänka till. Varje kommittéordförande ansvarar för att
kommunikation ut till klubbarna gällande kontakter med media.
Problem med att klubbarna inte lämnar SISU-redovisning. Mattias ber Malin Elfman att göra en
sammanställning om hur det ser ut just nu med redovisningen, så tas beslut om aktivitet utifrån
resultat.

Längd: Trygg inledning med vädret så det har genomförts 8 uttagningstävlingar till ICA – Cup, 13-14
år. 30 deltagare. DM har genomförts, 5:a i distriktskampen. Har anordnat en Cup, 6 tävlingar som har
varit uppskattad. Folksam cup 15-16 år, 16 deltagare. JSM i mitten på mars i Torsby, USM i Boden.
Köpt in överdragskläder. 2 barmarksläger.

§ 6. Ekonomisk
Ekonomisk rapport
Annika redogjorde för den ekonomiska situationen i Alpina. Minusresultat pga. att kostnader har tagits
men ej fakturerats ännu.
Samma gäller Längd då kostnader är tagna och fakturering ska ske.
Balansrapport bifogas protokollet. Annika vill att alla använder reseräkningen som finns på VSFs
hemsida. Tomas ansvarar för att tydliggöra den på hemsidan.

§ 7. Övriga Frågor
Valberedningen har bett styrelsen titta på en profil på ny ordförande. Förslag kom fram på en
energigivande och marknadsinriktad ordförande. Diskussion kring VSFs roll framöver och om vi ska
göra någon slags kick-off och diskutera dessa frågor.

§ 8. Nästa möte
Nästa möte 18/4, kl 17.30 i Idrottens Hus

§ 9. Avslutning
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet
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