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Tid: 2012-02-28 18:30 -20:30 

Plats: Telefonmöte 

 

Närvarande: H-P Carlson, Emelie Selberg, Eric Persson, Kent Ericsson 

 

§1. Mötets öppnade 

Ordföranden öppnade mötet. 

 

§2. Fastställande av föredragningslista 

Utsänd fördragningslista godkändes efter tillägg av följande ärende under Övriga frågor: 

- Hur uppmärksamma prestationer (Eric). 

 

§3. Utseende av justerare 

Emelie utsågs till protokolljusterare. 

 

§4. Genomgång av föregående protokoll, styrelse 

Protokollen lades till handlingarna, inga kommentarer att protokollföra. 

 

§5. Ekonomisk rapport 

Kassören kunde inte delta i mötet men hade skickat ekonomiska rapporter till styrelsen. Ekonomin ser bra ut. Det finns 

dock en liten oro för att ytterligare kostnader kan dyka upp sent under säsongen.  

 

§6. Kvarvarande frågor 

Styrelseplats, adjungerad/motsvarande, H-P 

H-P har haft kontakt med Annika Johansson för att höra om hon är intresserad av att ingå som adjungerad i styrelsen. 

Beslut: H-P kontaktar Åsa Gunnarsson (ordf. valberedningen) och föreslår att Åsa tar kontakt med Annika och 

diskuterar eventuellt styrelseuppdrag. H-P lämnar över kontaktuppgifter för ytterligare en tänkbar kandidat, Malin 

Eriksson, till Åsa Gunnarsson. 

 

Rekrytering till Hemsidesansvarig 

Det finns idag fyra personer som kan gå in och ändra på hemsidan, Magdalena Eklund för LK, Rickard Larsson för AK 

samt H-P och Kent för styrelsen. Rekrytering av en hemsidesansvarig bedöms tills vidare inte vara nödvändig. 

 

SkiUmeå 2014 

Projektet har haft ett styrgruppsmöte under januari. VSF var dock inte representerat på mötet. 

Eric hade tidigare vidarebefordrat OH-bilder som användes under styrgruppsmötet. 

 

VSF-tidning/Bilaga 2012/2013 

Frågan flyttas till nästa möte eftersom Roland inte var närvarande. 

 

Styrelsens valbarhet inför nästa årsmöte 

H-P uppmanade alla ledamöter att ta kontakt med Åsa Gunnarsson och ge besked om man vill kandidera för omval. 

 

§7. Skidting 2012 

Förslag efter diskussionerna på kommittéträffen i höstas: 

- Skidtinget blir en endagsaktivitet med ett föreläsningspass, ett pass som diskuterar SSF:s framtidsfrågor, LK/AK:s 

planeringsmöte inför nästa säsong samt en avslutande middag med utdelning av ungdomsstipendier. 

- Plats: Umeå 

- Tid: Lördag 12/5 

 

Förslag på föreläsare: 

Björn Rydvall (Eric kontaktar Björn) 

Maria PH (H-P kontaktar Maria) 

Dopingexpert från UMU (H-P tar kontakt) 
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Kent tar kontakt med SISU och hör efter om man kan samverka med VSF runt ett skidting, t.ex. betala föreläsarnas 

arvoden, tillhandahålla lokal, agera ledare i framtidsdiskussionen under skidtinget (även delta i styrelsens förberedande 

diskussion). 

 

Kent och Emelie tar kontakt med ordf. för LK resp. AK för att stämma av att man kan ansvara för följande aktiviteter 

under skidtinget: 

- Planeringsmöte med deras resp. klubbar. 

- Utdelning av ungdomsstipendier 

 

H-P tar fram ett ramprogram för skidtinget. 

 

§8. Rapporter/Delgivningar 

Till hemsidan: 

- Dagens protokoll efter att det har justerats (Kent). 

- Förhandsinfo om Skidtinget (H-P) 

 

§9. Framtidsdiskussioner från kommittémötet - hur går vi vidare? 

H-P tar fram en mall för notering av konkreta aktiviteter för att nå målen enligt kommittémötet, vad ska göras, hur, av 

vem. Mallen ska fyllas i av var och en inför nästa möte. 

 

§10. Övriga frågor 

Samsyn Västerbotten 

Styrelsen diskuterade den skrivelse som VIF/SISU har skickat ut och tog beslut enligt nedan. 

 

Vi i Västerbottens Skidförbund har i vår styrelse fört en dialog om vikten av att följa idrotten vill för idrott för 

barn (barn = upp till och med 12 år). Vi har beslutat att delta i den gemensamma satsningen Samsyn 

Västerbotten som Västerbottens idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna arrangerar. 

 

Uppmärksamma prestationer 

VSF har behov av en rutin för att kunna uppmärksamma prestationer som utförs av distriktets aktiva. H-P tar fram 

förslag på en rutin för detta. 

 

§11. Nästa möte 

Nästa möte, måndag 19/3 kl. 18:30. Plats: Umeå Folkets Hus (Kent bokar lokal och fika). 

 

§12. Mötet avslutas 

Ordföranden avslutade mötet. 

 

 

 

 

_________________________________                     _________________________________ 

Sekreterare: Kent Ericsson       Justerare: Emelie Selberg 

 

 

_________________________________    

Ordförande: H-P Carlson 


