
     
     
     

 

Styrelsemöte Västerbottens skidförbund  

 

 
Tid och datum: 2011-02-23 
Plats: Telefonmöte 17.00-19.15 
 
Närvaro: 

Närvarande: 
Lars Nordlander  
Erik Persson  
Leif Hedman  
Kent Ericsson 
Roland Edlund  
 

Meddelad frånvaro: 
Louise Tetting  
HP Carlsson  
 

Ej meddelad frånvaro: 
 

 
 
 
Datum för nästa möte: 2011-05-03 

 
 
§1. Mötets öppnande  
Ordförande Lars Nordlander öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  
 
§2. Fastställande av föredragningslista  
Föredragningslistan fastställdes med tillägget att de två st.§4 i dagordningen särskiljs som 4a 
och 4b. 
 
§3.Övriga frågor  
Deltävling i långloppsvärldscupen 2014? 
Samverkan med Norrbotten  
Hyllning av alpina VM-medaljörer  
Distriktsstämma VIF och SISU  
 
§4a. Ekonomisk rapport  
Genomgång av ekonomisk rapport som kassören den 14 februari distriburerade per mejl till 
övriga styrelsen.  
Sammanfattningsvis konstaterades att det överlag ser bra ut. Västerbottens skidförbund har 
inga ekonomiska problem. Betonades vikten av att budgeten som läggs är vägledande hur 
det kan konsumeras under året. Viktigt att budgeten följs.   
 
 
 
§4b Uppföljning av kriterier för ekonomisk fördelning till kommittérna och styrelsen. 
Ordförande framhöll att arbetet att hitta en riktig och bra fördelning är en av styrelsens 
viktigaste frågor.  
Längdkommittén har haft möte och fastställt sin prioritering: 
 
Deltagande i tävlingar i distriktet samt SM-tävlingar  30 % 
Antal arrangemang    30 % 
Lokalt aktivitetsstöd    30 % 
Antal klubbar     10 % 
 
Ordförande tar kontakt med alpina kommittén för att få deras prioritering . 
 



     
     
     

 

 
 
§5 Rutiner för hantering av ekonomiskt överskott. 
Beslutades att överskott ligger kvar i respektive kommitté. Noterades att överskott har börjat 
förbrukas i olika aktiviteter och det ses som något positivt. Aktiviteter genererar nya 
medlemmar som i sin tur ger nya intäkter.  
Det som bedöms som strategiska satsningar kan tilldelas extra medel. 
 
§6 Hantering av överflyttning av SkidO till orienteringsförbundet 
Diskussion om fördelning av ekonomisk behållning hänsköts till styrelsemötet 3 maj. En 
utgångspunkt för diskussionen är att, vid senaste mätning som ligger ett antal år bakåt i 
tiden, utgjorde SkidO åtta procent av förbundets totala verksamhet.  
Erik Persson kommer att besöka Folkrörelsearkivet i Umeå där VSF:s gamla 
styrelseprotokoll finns bevarade för att gå igenom dessa med målet att skapa underlag för 
fördelningsdiskussionen 3 maj.  
 
§7 Inköp av gemensam utrustning för styrelsens medlemmar  
Inköp av jacka till styrelsens medlemmar.  Medlemmarna har jackan till låns, följer med 
uppdraget i styrelsen och överlämnas till efterträdare vid årsmötet eller annat lämpligt 
tillfälle.  
Någon bra uppgörelse med Craft har ej gått att träffa. Roland tar kontakt med olika 
leverantörer för att om möjligt hitta en bra och funktionsduglig jacka inklusive tryck 
’’Västerbottens Skidförbund’’ till ett överkomligt pris.  Roland och ordförande håller kontakt 
angående detta.  
 
§8 Assarstipendiet  
Beslut att styrelsen föreslår årsmötet att instifta ett seniorstipendium  för längd. 
(’’Assarstipendium’’)  
 
§9 Övriga frågor  
 
-7 mila. Deltävling i långloppsvärldscupen 2014? 
Vid Assar Rönnlunds begravning träffade styrelsens representanter på plats, ordförande och 
Erik Persson företrädare för 7-mila. Parterna dryftade idé att ansöka om världscupstatus, 
långlopp, för 7-mila 2014.  
7-milas representanter tar kontakt med Vindelns och Robertsfors kommuner för att lyssna 
av deras intresse och möjlighet att bidra med ekonomiska medel för att världscuptävling ska 
kunna bli verklighet och återkommer sedan med lägesrapport till Västerbottens Skidförbund.  
 
-Samverkan med Norrbotten  
Kent Ericsson har tillsammans med Joakim Bengtsson, samordnare utbildningsfrågor, träffat 
representanter för Norrbottens Skidförbund för att diskutera olika former av samverkan 
förbunden emellan. Ett exempel är att jämka ihop tävlingsprogrammet för längd. Vidare har 
Västerbottens Skidförbund inbjudits att närvara vid Norrbottens skidting som hålls i 
Framnäs 14.15 maj.  
Officiell inbjudan kommer.  
 
- Hyllning av alpina VM-medaljörer  
Västerbottens Skidförbund uppmärksammar de tre VM-medaljörerna i alpint, Jens 
Byggmark, Maria Pit och Anja Pärsson, genom grattisannons i tre tidningar, VK, VF och 
NV. Annonsen införs 26 februari. 



     
     
     

 

Annonsproduktionen kostnadsfri och VK och VF upplät annonsutrymmet utan kostnad. 
Kostnad för införande i NV 2000:-  
 
- Distriktsstämma VIF och SISU  
Västerbottens Idrottsförbund och SISU håller distriktsstämma onsdag 6 april kl. 18.00 på 
Medlefors Folkhögskola. Från Västerbottens Skidförbund deltar Leif Hedman och Kent 
Ericsson.  
 
§10  Mötet avslutas 
Nästa möte sker 3 maj kl. 18.00  
Plats:  Umeå Universitet. (Inst för socialt arbete) Samling.  Lindellhallen 
 
 
 
……………………….   ………………… 
Ordförande     Sekreterare  
 
 
 
 


