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Tid: 2011-11-22 18:00 -21:30 

Plats: Hotell Forsen, Vindeln 

 

Närvarande: 

VSF styrelse: H-P Carlson, Emilie Selberg, Erik Persson, Roland Edlund, Kent Ericsson. 

AK: Rickard Larsson, Magnus Jansson. 

LK: Leif Persson, Gunilla Nilsson. 

 

1. Middag och stipendieutdelning 

Mötet inleddes med en gemensam middag. Under middagen deltog även Jonna Sundling och hennes 

mamma och pappa. Jonna som är aktiv inom längdskidor i IFK Umeå och Magdalena Fjällström 

alpin åkare i Tärna IF Fjällvinden tilldelades i samband med SSF:s skidting var sitt stipendium på 

5000 kr ur fonden "Hjärtat slår för skidor". VSF:s ordförande H-P Carlson delade nu ut stipendiet 

till Jonna Sundling och uppvaktade med blommor. Magdalena Fjällström som inte kunde delta på 

kommittéträffen kommer att bli uppvaktad vid ett annat tillfälle. 

 

2. Mötets öppnande 

Ordföranden H-P Carlson öppnade mötet. 

 

3. Fastställande av föredragningslista 

Utsänd föredragningslista godkändes med tillägg av Övriga frågan ”Skidting” som placerades före 

diskussionen av strategifrågorna. 

 

4. Utseende av justerare 

Leif Persson utsågs till protokolljusterare. 

 

5. Anslagsfördelningen 

Ordföranden konstaterade att beslutet om fördelningen av VSF:s gemensamma anslag mellan 

styrelse och kommittéer verkar vara känd och accepterad varför en diskussion av frågan inte känns 

nödvändig. Då övriga närvarande samtyckte gick mötet vidare med nästa punkt. 

 

6. Kommittéerna budgetförslag 

Kassören Leif Hedman presenterade styrelsens och kommittéernas budgetförslag. 

Styrelsens budget är balanserad med tilldelningen av 70000 kr i anslag enligt årsmötesbeslutet men 

får i år ett underskott på 50556 kr på grund av överföringen av skidorienterings medel (denna 

summa) från VSF till Västerbottens Orienteringsförbund. Underskottet kommer att tas från VSF:s 

gemensamma sparade medel. 

Alpina kommitténs budgetförslag som omfattar utgifter på 59500 kr beräknas kräva användande av  

1500 kr av kommitténs sparade medel. 

Längdkommitténs budgetförslag som omfattar utgifter på 170000 kr beräknas kräva användande av 

17380 kr av kommitténs sparade medel. 

 

7. Skidting 

Förslaget på ett lunch-lunch skidting 11-12 maj 2012 diskuterades. Diskussionen utmynnade i ett 

förslag på ett endags skidting/skidgala lördag 12/5 2012 med upplägg enligt nedan. 

 

10:00 Klubbträffar uppdelade på längd och alpint, med avbrott för lunch. 

14:30 Gemensam del, föredrag inom intressant ämne, publikdragande föredragshållare 

18:00 Middag med stipendieutdelning 
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8. SSF:s 6 strategiska områden 

Deltagarna delades upp i två grupper för att diskutera de olika områdena med uppdelning på tre 

frågeställningar, 1) hur fungerar det idag?, 2) hur vill vi ha det?, 3) vad måste vi göra? 

Diskussionsresultaten sammanfattades senare av ordföranden, se nedan (området "klubbar" 

drabbades av att det uppstod tidsbrist). 

 

Barn/ungdomar 

Nuläge - Föräldrar, för få engagerade 

- Brist på tid/pengar 

- Elitistisk inriktning 

Mål - Bredare engagemang 

- Öka sociala inslag 

Att göra - Utbilda de som inte kan (utrustning, teknik, egna färdigheter) 

- Kul för vuxna 

- Tävlingsbredd, "motionsklass" 

- Gemensamma arrangemang, "fikafaktor" 

- Nya utmaningar/kul 

- Tävlingsfri? 

 

Livsstil/hälsa 

Nuläge - Motion trendigt 

- Hälsa modernt, kost, träning 

- Doping, etc., OK (problem finns inte?) 

Mål - Ännu mer fokus 

- Jobba med skolan 

- Medvetenhet (balansera kost och träning) 

Att göra - Samverka med skolan 

- Samarrangemang, kost, träning, medvetenhet 

- Förebilder 

 

Utbildning/ledare 

Nuläge - För få "icke-aktiva" ledare 

- Klarar inte alla nivåer 

- För få utan egna barn 

- Sluten grupp 

- Tillgång i SISU och Idrottslyftet, SSF:s stegutbildningar 

Mål - Flera unga ledare 

- Bredare bas 

- Mer "öppna för alla aktiva barn 

Att göra - Mer ledarskap på skidgymnasierna (inkl. kost/hälsa etc.) 

- SISU/Pengar 

- Fånga "icke-aktiva" 

- Pedagogik 
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Elit 

Nuläge - Bra skolor 

- Dyrt att hålla igång 

Mål - Få elit via större bredd 

- Fler förebilder 

- Gemensamma aktiviteter 

Att göra - Använda förebilder 

- Mer aktivitet i grundskolan 

- Samordna klubbarna 

 

Tillgänglighet 

Nuläge - Svagt kommunalt stöd 

- Snön finns inte där folk finns. 

Mål - Snö "näranläggningar" 

- Mer konstsnö 

Att göra - Lobbying 

 

Klubbar 

Nuläge -  

Mål - Tydliga värderingar 

Att göra - Samverkan mellan klubbar 

- Samverkan mellan grenar 

 

 

 

_________________________________                     _________________________________ 

Sekreterare: Kent Ericsson       Protokolljusterare: Leif Persson 

 


