
Protokoll fört vid VSFs styrelsemöte tisdag den 23 april kl 19, möte nr 4

Plats: Telefonmöte
Deltagare: Emelie Selberg, Gunilla Nilsson, Per Sandström, Leif Hedman, H-P Carlson
Förhindrad: Roland Edlund

§1 Mötets öppnande
H-P öppnade mötet

§2 Fastställande av föredragningslista
Fastställdes med tillägg under övriga frågor, §9

§3 Utseende av mötessekreterare och justerare- H-P Skriver dagens protokoll, Emelie och Leif justerar

§4 Genomgång av föregående protokoll, styrelse- Godkändes och lades till handlingarna

§5 Ekonomisk rapport, föredragande: Leif H- Leif berättade att vi inte gör slut på särskilt mkt pengar…- Alpina ligger lite plus och längd ligger lite back, helt enligt plan.
§6 Kvarvarande frågor:- Hemsida och Facebook: Emelie

o Frågan tas upp under skidtinget och vi lägger ut ny sökning efter 
ansvariga när säsongen helt slut- Skidting, maj 2013: 

BESLUT:   ANSIA, H-P bokar!
o Program, inkl föredragshållare, bifogas förslag
o Tider och platser: ANsia Lycksele, 25/5 09:30
o Inbjudan: H-P gör inbjudan och bollar med Emelie som lägger ut den 

på hemsidan
o Budget/kostnader: 200,- för första deltagaren och 100,- för varje 

ytterligare deltagare från klubben.



§7 Rapporter- Genomförda arrangemang hittills i vinter?
o Ingemartrofén succé trots SSF/Skistars inte särskilt snygga 

kalenderhantering, 316 deltagare från tio länder!
o 16 tävlingar i AC-cupen i längd: 133 damer 0-8 år har åkt minst en 

av dessa, 145 herrar 0-8 har åkt minst en av dessa!!!!- Resultat?
o Västerbottens längdungdomar har varit fantastiska resultat i vinter – 

allt från USM till Folksam och Kalle Anka
o JVM i slalom till Västerbotten!
o Lycksele har ryckt fram som ett av de bästa skidgymnasierna!

§8 Framtidsdiskussionen från kommittémötet – hur går vi vidare?- Arbetsmall för skidtinget att skicka ut till kommittéerna?
o Delas ut på skidtinget, H-P fixar

§9 Övriga frågor- Stipendier från Sparbanksstiftelsen Norrland, kriterier och policies
o Västerbottens egna stipendier delas ut på årsmötet
o Gunilla och H-P sammanställer förslag till stiftelsen snarast- Snökonventet, ÅRE: presentation av Täfteå Story, TIK Fjällvinden, UHSK 

Tom Trolle. H-P gör presentation, info från Gunilla ang Täfteå- VIF årsmöte, Leif: Deltagande krävs för att få ut bidrag, vi borde vara mer 
engagerade i VIF. H-P kontaktar Niklas Bromark för att höra om vi kan få en 
”hemadress” hos VIF. - Valberedningsfrågor: Styrelsen önskar sig en komplett styrelse, utan vakant 
plats under nästa verksamhetsår. Alla vars mandatperiod går ut kontaktar 
valberedningens ordförande Åsa Gunnarsson: asa.gunnarsson@jus.umu.se - Tillgänglighetsfrågor 2014: Gunilla informerade

§10 Nästa möte, ev kalendarieändringar- 21 maj telefonmöte kl 18:30- 26 augusti Umeå Folkets Hus- 29 september Årsmöte, Medlefors Folkhögskola

§12 Mötet avslutas

Vid protokollet Justeras

H-P Carlson Emelie Selberg Leif Hedman
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