
VSFs styrelsemöte tisdagen den 20 november 19:00, möte 12-13 02

Plats: Telefonmöte
Närvarande: Gunilla Nilsson, HP Carlsson, Roland Edlund, Leif Hedman, Emelie Selberg

§1 Mötet öppnades

§2 Fastställande av föredragningslista

§3 Emelie Selberg utses till justerare

§4 Inget tidigare protokoll att hantera

§5 Ekonomisk rapport: Leif redovisar läget, det ser bra ut för tillfället!

§6 Kvarvarande frågor:
a. HP kontaktar Jalle Forsmark angående hans styrelsepost
b. Administration och arkiv, Kent kommer att skicka en ”måstelista” så att vi 

får koll!
c. Rekrytering till Hemsidesansvarig; Emelie startar upp en FB-sida, vi 

annonserar där och på hemsidan efter någon som kan tänkas ”hotta” upp 
hemsidan.

d. SkiUmeå 2014; Emelie får i uppdrag att ”förhöra” Anders Sandström (Skid- 
o friluftsfrämjandet) om nuläget. Per får uppdatera oss mer på nästa möte. Vi 
tycker att det är viktigt att förbundet finns med på ett hörn! 

e. VSF-tidning/Bilaga 2012/2013; det är försent för denna säsong utan vi satsar 
på 2014 istället. Roland kollar upp med Norran igen inför nästa möte.

§7 Kalendarium 2013
a. Styrelsemöten: - 28/1 kl.18.00 Lycksele - 15/4 kl.19.00 (tele.) - 25/5 
Lycksele. - 26/8 kl.18.30 Umeå FH. 
b. Årsmöte: 29/9 i Skellefteå, Medlefors Folkhögskola.
c. Skidting: 25/5 i Lycksele
d. Kommittéträff: inget behov just nu.

§8 Rapporter/Delgivningar

Inga rapporter

§9 Framtidsdiskussionen från kommittémötet – hur går vi vidare?
                         Vi beslutar att bordlägga frågan till nästa möte, HP förbereder.



§10 Övriga frågor
a. Samsyn Västerbotten läggs ut på hemsidan för att spridas till klubbarna
b. Stipendiet till Marcus Fredriksson; vi delar ur stipendiet tillsammans med 

LK i Lycksele den 15/12, vi bjuder Marcus med familj på middag. Gunilla 
tar kontakt med LK och riggar middagen.

§11 Nästa möte; 28/1 18.00 i Lycksele, vi återkommer med plats.

§12 Mötet avslutas, och ordföranden, HP, tackar alla närvarande!

Mötessekreterare: Gunilla Nilsson

Justerare: Emelie Selberg

Ordförande: Hans-Peter Carlson


