Värmlands skidförbund

Protokoll Styrelsemöte

Idrottens Hus 2016-04-18
Närvarande

Janne Bengtsson, Eva-Lena Axelsson, Pietro Nilsson, Thomas Eriksson, Mattias
Aronsson, Jan Lundgren, och Annika Hofstedt
§ 1. Mötets öppnande

Janne hälsade alla välkomna till mötet.
§ 2. Godkännande
Godkännande av dagordning

Ekonomisk rapport utgick från dagordningen. Den kommer mailledes istället då den
inte var färdigställd i tid för mötet
§ 3. Val av protokolljusterare

Thomas Eriksson valdes som protokolljusterare.
§ 4. Föregående protokoll
OK

§ 5. Kommittérapporter
Kommittérapporter

Snowteam: Mat och lokal är bokat. Nette Raij håller kontakt med skidgymnasiet och

säkerställer att gymnasieeleverna är förberedda. Thomas pratar även med Annika på
Stjerneskolan. JanneB. hämtar hoppbacken i Falun. Pietro mailar till Janne ”tänka-på
inför hoppa i backe” till inbjudan. Johan Hyllienmark och Charlotta Bürger Bäckström
vill komma och informera om nya riktlinjer för idrottsverksamhet. Mattias håller
kontakten med dem.

Längd: USM: 14 st 15-16-åringar åkte till Boden. 3 lag representerade i stafetten,

Folksam CUP och JSM genomfört. Distriktsstafett i Ö-Vik, 17-18 år. Eventuellt kan
Folksam CUP-distriktsfinalen förläggas i Torsby nästa år.
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Alpint: Värmlandsslalom LVC U12 final i Leksand, Svealandfinal U14 final i

Kungsberget. USM i Idre U16, Fartläger i Duved. U17- YJSM i Boden, ÄJSM i

Funäsdalen, Fartläger TeamÅre 2019. Positiv utveckling av fartåkning och speedski.

Sälen Winter Gamesblev säsongsavsluting för de flesta alpinister. Mattias vurmar för
vårskidåkning. Finns orosmoment i och med antalet barn under försäsongslägren,
möjligheten att ta hand om alla när snötillgången är dålig och många åkare om få
banor.

Backe: Pietro har pratat med Mats Ahrén angående snöevent nästa vinter. Det finns
en plan för att ordn något på Sandgrundsudden. Joachim Brånander är intresserad
av att bygga en backe i Bryngfjorden. Det kan ordnas med riktade aktiviteter med

representanter från backsidan under helger för att ge instruktioner. Jörgen Tränk i Kil
är också intresserad av ny backe. Det finns 4 sommartävlingar som erbjuds runt om i
Sverige.

§ 6. SDF bidrag

Malin Elfman redogjorde status för SDF-bidrag i Värmland. Diskussion kring

utmaningen i att förmedla vilket mervärde SISU och LOK-stöd skapar för varje
skidklubb. Hur ska vi motivera? Kan varje idrottsförening utse en
redovisningsansvarig? Detta tas upp på vårens skidting
§ 7. Övriga Frågor

Thomas lyfter att Svenska Rallyt får rullskidor-tävling på Inlandsbanan. Eventuellt blir
det rullskidor-tävling, sprint, på Årjängs travbana.
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§ 8. Nästa
Nästa möte

Preliminärt nytt Snowteam 24 september 2016. Nästa styrelsemöte 29 augusti, 17.30

§ 9. Avslutning

Vid protokollet:

Ordförande:

Eva-Lena Axelsson

Janne Bengtsson

Justeras:
Thomas Eriksson

