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Tid: 2011-10-27 19:00 -21:30 

Plats: Telefonmöte 

 

Närvarande: H-P Carlson, Emilie Selberg, Erik Persson, Roland Edlund, Kent Ericsson 

 

§ 1 Mötets öppnande Ordföranden öppnade mötet. 

 

§ 2 Fastställande av 

föredragningslista 

Utsänd föredragningslista godkändes med tillägg av frågan ”hemsidan” 

under punkt 11, Övriga frågor. 

 

 

§ 3 Utseende av 

justerare 

 

Roland utsågs till justerare. 

§ 4 Genomgång av 

föregående 

årsmötesprotokoll 

Följande i protokollet kommenterades: 

 

9. b) SDF-styrelsens förvaltningsberättelse 

I samband med att skidorienteringen lämnar Skidförbundet och övergår till 

Orienteringsförbundet kommer VSF att överföra skidorienteringens 

sparade medel, drygt 50 000 kr, till Västerbottens Orienteringsförbund. 

Detta belopp kommer i bokföringen att belasta styrelsens kostnadsställe. 

 

14. Val av övriga styrelseledamöter för en tid av två år 

 Styrelsen kommer att leta efter en person att adjungera, se punkt 8 nedan. 

 

17. Övriga frågor till styrelsen för behandling 

a) Styrelsen beslutar att ledarstipendium i fortsättningen ska tilldelas en 

ledare från vardera kommittén. 

b) Styrelsen i VSF har inte möjlighet att bestämma hur föreningarna ger 

fullmakt för representanter till årsmötet. Ett sådant beslut måste tas av 

respektive förening. 

 

§ 5 Verksamhetsplane

ring, aktiviteter 

2011-2012 

Följande mötestider för 2011-2012 beslutades: 

22/11 2011 18:00 Kommittéträff, Vindeln 

14/12 2011 18:30 Styrelsemöte, telekonferens 

2/2 2012 18:30 Styrelsemöte, telekonferens 

11-12/5 em.+fm., Skidting, Umeå 

12/5 2012 fm., Styrelsemöte i samband med Skidting, Umeå 

29/8 2012 18:30 Styrelsemöte, plats meddelas senare 

7/10 2012 Årsmöte, Umeå 

 

§ 6 Ekonomisk 

rapport 

Kassören meddelar att alla obligatoriska avgifter har inbetalats. För övrigt 

har det inte varit någon ekonomisk aktivitet sedan årsmötet. 
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§ 7 Kommittéträff Följande frågor för kommittéträffen beslutades: 

- Diskussion av 6 frågeställningar från Skidtinget. 

- Redovisning av kommittéernas budgetar. 

- Diskutera målen som vi använder för fördelningen av gemensamma 

anslag. 

 

Roland bokar konferensrum och mat på hotell Forsen i Vindeln. 

H-P skickar Skidtingets frågeställningar till Kent och Roland. 

Kent och Roland tar fram inbjudan för kommittéträffen. 

 

§ 8 Vakant 

styrelseplats 

Styrelsen har på årsmötet fått uppgift att adjungera någon från ”de nya 

grenarna”. En kandidat, Annika Johansson, UHSK, föreslogs. H-P 

kontaktar Annika för att diskutera detta. Om Annika är intresserad ska hon 

bjudas in till kommittéträffen. 

 

§ 9 Vakant 

valberedningsplat

s 

Uppgiften att hitta en tredje ledamot i valberedningen är inte en lämplig 

uppgift för styrelsen. Styrelsen föreslår att valberedningen sköter detta. 

 

Emilie kontaktar valberedningens ordförande Åsa Gunnarsson för att 

meddela detta samt bjuder in Åsa till styrelsemötet 14/12. 

 

§ 10 Rapporter a) Fonder och Stipendier 

Roland sammanställer möjligheterna till fondbidrag och stipendier till 

kommittéträffen. 

 

b) SDF-konferensen 

Erik och Kent rapporterade från SDF-konferensen 21-22/10. Följande 

datum gäller för SISU/VIF-aktiviteter under 2012: 

21/4 2012 Årsmöte i SISU och VIF 

19-20/10 2012 SDF-konferens. 

 

c) SSF:s Skidting 

H-P rapporterade från Skidtinget som hölls i Sollentuna. SSF har årsmöte 

vartannat år. Skidtinget som diskuterar utvecklingsfrågor arrangeras de år 

som årsmöte inte äger rum. 

Under Skidtinget meddelade fonden ”Hjärtat slår för skidor” att man 

tilldelat stipendium till två lovande ungdomar från vårt distrikt: 

- Magdalena Fjällström, alpin åkare i Tärna IK Fjällvinden. 

- Jonna Sundling, längdåkare i IFK Umeå. 

Ungdomarna kommer att bjudas in till kommittéträffen. Roland tar 

kontakt med Jonna Sundling. 

 

d) Ski-Umeå 2014 

Erik rapporterade från ett möte i projektet 26/10: 

- Under 2012 omfattar projektet endast Umeå. 22/1 2012 kommer en FIS-

aktivitet att äga rum, ”Alla på snö”. Målet är att alla 10-åringar i Umeå ska 

delta. 

- 2013-2014 omfattar projektet hela länet 

Nästa möte i projektet äger rum 15/11. Kontaktperson är Malin Eriksson, 

e-post: malin.eriksson@iksu.se, mobil: 070-226 0905. 

 

mailto:malin.eriksson@iksu.se
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_________________________________                     _________________________________ 

Sekreterare: Kent Ericsson       Justerare: Roland Edlund 

 

§ 11 Övriga frågor a) Hemsidan 

Louise hade skickat ett mail med ett antal frågor beträffande ändringar av 

hemsidan. Frågorna diskuterades och besvarades per e-post av H-P under 

mötet. 

 

b) Budget 

Kassören meddelar att han väntar på att få budgetförslag från 

kommittéerna samt förslag på konton att ta bort eller lägga till i 

kontoplanen. 

 

§ 12 Nästa möte Kommittéträff i Vindeln 22/11 18:00, därefter telefonmöte 14/12 18:30. 


