Värmlands skidförbund

Styrelsemöte

Idrottens Hus 2016-08-23
Protokoll
Närvarande

Janne Bengtsson, Eva-Lena Axelsson, Thomas Eriksson, Mattias Aronsson och
Annika Hofstedt

§ 1. Mötets öppnande
§ 2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes

§ 3. Val av protokolljusterare
protokolljusterare

Mattias Aronsson valdes som justerare
§ 4. Föregående protokoll

Janne gick igenom förra protokollet
§ 5. Kommittérapporter
Alpint:

Vid 5 tillfällen har VA haft barmarksträning för U16 och äldre med ledning av Niklas

Lundgren. Man har genomfört träningstillfällena på olika orter i Värmland. Det har
varit mycket uppskattat. Ca 40 deltagare totalt.

Regionläger har flyttats och det påverkar Värmlands planering i stor omfattning och
tyvärr mycket negativt.

Skolningslägren kommer att se lite annorlunda ut denna säsong och det innebär att
fler får möjlighet att delta.
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Alla 15-årigar kommer att erbjudas ett introducerande skolningsläger för att få
utbildning och för att få känna på hur det fungerar. Programrevidering har
genomförts.
Snowteam:

Ca 70 deltagare, något färre än vanligt på grund av aktivitetskrockar. Mycket
uppskattat med backhoppningsrampen.

Stipendiater alpint 16-åringar: Carl Setterström 2016, Linus Lundqvist 2015

Stipendiater längd: 15-åringar Evelina Lindeberg, Edvard Nilsson, 16-åringar Maja
Eriksson

Nästa Snowteamtillfälle kan inte spikas under mötet, eventuellt 22/10. Janne
återkommer om datum.
Längd:

En träningsdag har genomförts i Årjäng under sommaren. Ca 10-12 deltagare. Nästa
tillfälle blir 24/9. 6-9 oktober genomförs ett läger i Sälen för ICA-deltagere 2016.
I november kommer första snölägret att genomföras i Torsby skidtunnel. Alla

tävlingsdatum är spikade för säsongen. Det kommer att genomföras ett långlopp i
Långberget under januari 2017, ”Skistart”.
§ 6. Ekonomisk rapport

Annika redogjorde för ekonomiska läget. Vad som är anmärkningsvärt är alla

utestående fakturor gällande medlemsavgifter samt enskilda medlemmar som inte
har betalat lägeravgifter och kläder. Eva-Lena lägger ut på Värmlands Alpinas FB
och VSF hemsida gällande fakturorna och varje enskild förenings ansvar. Varje
kommitté ansvarar för att pengar kommer in.

Sammanställning bifogas protokoll. Eva-Lena uppdaterar medlemsregister.
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§ 7. Övriga Frågor

SSF:s valberedning har tagit kontakt med Janne angående att de vill ha in feedback

och förslag på kandidater till SSF. Det VSF har synpunkter på är att SSF är osynliga
ute på distrikten. Frågan: Hur attraherar vi till tävlingsidrott? skickar vi med tillbaka
§ 8. Nästa möte

Årsmöte 19/10 kl 19.00 Idrottens Hus, nästa styrelsemöte 19/9 17.30. Eva-Lena
bjuder in valberedningen till nästa styrelsemöte.
§ 9. Avslutning

Janne tackar för visat intresse och avslutar mötet.
Vid protokollet:

Ordförande:

Eva-Lena Axelsson

Janne Bengtsson

Justeras:

Mattias Aronsson

