
Protokoll för VSFs styrelsemöte måndag den 28 januari kl 18:00, möte 12-
13  03
Plats: Hotell Lappland, Lycksele
Närvarande: H-P Carlsson, Leif Hedman, Gunilla Nilsson och Emelie Selberg

§1 Mötets öppnande

§2 Fastställande av föredragningslista

§3 Emelie utses till mötets sekreterare och Leif utses till justerare.

§4 Genomgång av föregående protokoll, styrelse

§5 Ekonomisk rapport av Leif: Läget ser för tillfället mycket bra ut, se bilaga. 

§6 Kvarvarande frågor:- a) H-P kontaktar Jalle Forsmark angående hans styrelsepost
                      b) Årsmötesprotokoll, genomgång/underskrift; Vi har skrivit under       

     Årsmötesprotokoll och skickar in det i tid. 
                      c) Egen Tidning; Vi går gärna vidare med denna tidning då vi anser att det är ett 

     bra sätt till att nå ut till fler med information om våra skidsporter i länet, om 
     Roland kan tänka sig att gå vidare med detta som projektledare. 

                      d) Hemsida och Facebook;
                           - H-P meddelar skidförbundet om nya kontaktuppgifter i styrelsen.
                           - Emelie lägger ut en förfrågan på facebook om det är någon som är 

        intresserad av att fixa vår hemsida. 
                       e) Skidting maj 2013;
                           - Skidting 2013 kommer att anordnas i Lycksele under den 25/5 och starta 
         kl: 09.30.
                           - Kostnaden för att deltaga på skidting 2013 är 200 kr/första deltagare, 100 

        kr/följande.  
       - SkiUmeå 2014 skall få en inbjudan till att medverka under skidting 2013 

        och få chans till att berätta om projektet.
       - Vi vill också ha information kring SM-veckan 2014 under skidting 2013.
            
      Att gör lista inför Skidting i maj:
                           - H-P kollar upp offerter på lokal
                           - Gunilla informerar längdkommittén och Emelie informerar alpina 

        kommittén om bestämt datum och pris samt att kommittérna skall ha klara 
        stipendiater till Skidting 2013.  

       - Gunilla och Leif ansvarar för att fixa en föreläsare från längdsidan till 
         skidting 2013

       - H-P och Emelie ansvarar för att fixa en föreläsare från alpinsidan till 
         skidting 2013



§7 Rapporter
 a) Genomförda arrangemang hittills i vinter: - DM Alpint, diskussioner; H-P får i uppdrag att kontakta alpina kommittén.- Resultat för länsåkare; Vi konstaterar att länets åkare har gjort fina resultat 

vad gäller både längd och alpint.  

§8 Framtidsdiskussionen från kommittémötet – hur går vi vidare?:
Vi väljer att fortgå med punkten; ”Hur får vi fler att fortsätta från skidskola/ 
skidlek, Hur rekryterar vi nya till våra skidsporter!?” Vi meddelar respektive 
kommitté om detta beslut och ber dem att diskutera detta innan skidting 2013 
där vi tillsammans kommer att diskutera olika förslag/lösningar för detta. 

§9 Övriga frågor
a) Nationella prov som krockar med stora tävlingar; Vi gör en kort skrivelse om 
    detta till förbundet och uppmanar dem att informera övriga distrikt.
b) Snökonventet; Vi skickar ut en förfrågan till alla i styrelsen om vilka som är 
     intresserade av att åka på skidkonventet och uppmanar även kommittérna att 
     åka på det.
c) Vi lyfter frågan till ett bättre samarbete mellan länets alla skolor som har 
    skidinriktning.
d) Waxbox; vi lägger över detta till längdkommittén då vi anser att det kan 
     ligger mer i deras intresse. 

§10 Nästa möte; enligt plan den 15/4.

§12 Mötet avslutas

Mötessekreterare: Emelie Selberg

Justerare: Leif Hedman

Ordförande: Hans-Peter Carlson


