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Tid: 2011-12-14 18:30 -22:00 

Plats: Telefonmöte 

 

Närvarande: Åsa Gunnarsson (punkt 1-5), H-P Carlson, Emelie Selberg, Eric Persson, Roland 

Edlund (punkt 4-), Kent Ericsson 

 

§1. Mötets öppnade 

Ordföranden öppnade mötet. 

 

§2. Fastställande av föredragningslista 

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

- Utskick av egen tidning med distriktets dagstidningar (Roland och Eric). 

- SKIUmeå2014 (Eric). 

- Utmärkelser till skidledare (Kent) 

 

§3. Utseende av justerare 

Emelie utsågs till protokolljusterare. 

 

§4. Genomgång av föregående protokoll, styrelse samt kommittéträff 

Protokollen lades till handlingarna, inga kommentarer att protokollföra. 

 

§5. Valberedningsplatsen: inkl. valberednings ordf. Åsa Gunnarsson 

Valberedningen fick av årsmötet mandat för att själva hitta den ledamot i valberedningen som saknades efter årsmötet. 

Camilla Årebäck i Bolidens SK har blivit tillfrågad om att ingå i valberedningen och har sagt ja till detta. Camilla har 

även tackat ja till ett erbjudande att ingå i längdkommittén. 

 

För att ge Åsa en bild av valberedningens tidigare arbete redogjorde alla nuvarande styrelsemedlemmar för hur de hade 

blivit invalda i styrelsen. 

 

Åsa tar gärna emot tips på namn på nya styrelsekandidater, även personer från de nya skidgrenarna. 

 

H-P listade de kompetenser som han ser som viktiga för styrelsen: 

- Grennära kompetens. 

- Fördelning i ålder och kön.  

- Ekonomikompetens 

- Mediekunskap, kommunikation 

- Struktur (ordning och reda?) 

- Kommersiell kompetens 

 

Alla ledamöter som vet att deras mandat går ut vid nästa årsmöte uppmanas att meddela Åsa om de vill kandidera för 

omval eller ej. 

 

§6. Ekonomisk rapport, föredragande Leif H (enbart styrelsen) 

Leif sammanfattade de ekonomirapporter som hade sänts ut i förväg. Ekonomin är under kontroll. 

Styrelsen beslutade att fastställa styrelsens och kommittéernas framlagda budgetförslag. 

 

§7. Kvarvarande frågor 

Fonder och stipendier, Roland 

Roland undersökt vilka fonder och stipendier som är mest intressanta för aktiva inom skidor. Undersökningen är 

sammanfattad i ett dokument som finns bifogat till protokollet. Kent ska lägga ut informationen på VSF:s hemsida. 
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Styrelseplats, Adjungerad/motsvarande, H-P 

H-P har haft kontakt med Annika Johansson, f.d. elitskidåkare inom acroski, och erbjudit henne att enligt 

valberedningens förslag ingå som adjungerad i styrelsen (inget svar ännu). H-P kommer att bjuda in Annika till nästa 

fysiska styrelsemöte. 

 

Valberedningsfrågan 

Behandlades under paragraf 5. 

 

Rekrytering till Hemsidesansvarig, Roland och övriga 

Roland har haft diskussion med en kandidat, dock inget klart. 

Förslag i sammanhanget: Fast punkt på kommande styrelsemöten: vad ska läggas ut/ändras på hemsidan. 

 

Skidting maj 2012 

Beslut att lägga Skidtinget i Umeå. En lokal som rymmer 100 personer behövs. Nya Idrottens hus kan vara ett 

alternativ. Några alternativ till "dragplåster" diskuterades, målet ska vara att hitta någon person och ämne som tilltalar 

på längd och alpint. 

Kent lägger ut en "förvarning" om Skidtinget på hemsidan. 

 

§8. Arrangemangspolicies med anledning av dålig förvinter 

Bakgrunden är att tävlingar/läger har flyttats och att tävlingar som lagts in i tävlingskalendern efter godkännande av 

VSF, har fått icke planerad konkurrens från andra evenemang samma tävlingsdagar. Man har som en följd av detta fått 

betydligt färre tävlande än väntat. 

Styrelsen antog följande rekommendation: Mer än ett arrangemang, tävling/läger/.., inom varje gren får inte läggas på 

samma datum. Om en kollision ändå inte går att undvika måste inblandade arrangörer komma överens, prioritet ges till 

det arrangemang som bokades först. 

Förslag: Träningsläger läggs in i tävlingskalendern, underlättar aktivas planering och gör kollisioner uppenbara. 

 

§9. Rapporter 

Genomförda arrangemang i distriktet:  

Alpint: en distriktstävling, en internationell tävling, ett träningsläger. 

Längd: ett seminarium för tävlingsarrangörer, första distriktstävlingen 18/12. 

 

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

Nästa styrelsemöte ägnas enbart åt denna fråga. 

 

§11. Övriga frågor 

Utmärkelser 

Lövånger Uttersjöbäcken AIK som firar 40-årsjubileum föreslår att VSF tilldelar någon form av utmärkelse till fyra 

förtjänta skidledare. VSF har tidigare haft förtjänsttecken i olika valörer men dessa har avskaffats. Kvar finns ett 

förtjänstdiplom som kan användas i aktuellt sammanhang. Styrelsen beslutade att tilldela föreslagna ledare i LUAIK 

VSF:s förtjänstdiplom. H-P och Kent hanterar detta under V51. 

 

Egen tidning 

Eric har kommit med idén att VSF ger ut en egen tidning som distribueras med länets dagstidningar, på samma sätt som 

bl.a. UFC och Björklöven har gjort. Roland bedömer idén som fullt genomförbar och har undersökt vad det skulle 

innebära att distribuera tidningen med VK, VF och Norran. Utgivning precis innan skidsäsongen 2012/13 bedöms vara 

lämplig. Roland undersöker beträffande resurser för att skriva artiklar och sälja annonser. 

Frågan tas upp på nytt på nästa styrelsemöte. 

 

SKIUmeå2014 

Projektet har ett kortsiktigt mål, "alla på skidor dagen, 22/1 2012" och ett mål på något längre sikt, aktiviteter under 

kulturhuvudstadsåret 2014. 

Eric efterlyser en representant för VSF längdskidor. Eric kontaktar en person som kom upp som förslag på mötet. 

 

§12. Nästa möte, ev. kalendarieändringar 

Nästa möte som tidigare planerat den 2/2 2012 kl. 18:30, ett telefonmöte. 
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§13. Mötet avslutas 

Ordföranden avslutade mötet. 

 

Bilagor: 
1. Sammanställning av fonder och stipendier som är intressanta för aktiva inom skidor. 

 

 

 

_________________________________                     _________________________________ 

Sekreterare: Kent Ericsson       Justerare: Emelie Selberg 

 


