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Tid: 2012-03-19 18:30 -20:30 

Plats: Folkets Hus, Umeå 

 

Närvarande: H-P Carlson, Leif Hedman, Eric Persson, Roland Edlund, Fredrik Holmgren (SISU) 

Kent Ericsson 

 

§1. Mötets öppnade 

Ordföranden öppnade mötet. 

 

§2. Fastställande av föredragningslista 

Mötets syfte var i första hand att diskutera upplägget för Skidtinget som kommer att arrangeras under våren. Ett par 

frågor förutom detta lades dock till på dagordningen, en ekonomisk rapport och diskussion av eventuell utgivning av 

egen tidning i höst. 

 

§3. Utseende av justerare 

Roland utsågs till protokolljusterare. 

 

§4. Ekonomi 

Kassören Leif Hedman rapporterade aktuella ekonomiska resultat för styrelse, alpint och längd, -95 701 kr, +74 672 kr 

respektive +55 398 kr. 50 556 kr av styrelsens utgifter är överföringen av medel till orienteringen i samband med att 

man lämnade Skidförbundet. 

 

§5. Egen tidning 

En duktig annonssäljare behövs för att sälja annonser i tidningen. Ett förslag att anlita Lars-Erik Holmström som 

annonssäljare kom upp. Roland tar kontakt med Lars-Erik för att diskutera detta. Om Lars-Erik är positiv till förfrågan 

tas en budget för tidningen fram som nästa steg 

 

§6. Skidting 

Fredrik Holmgren från SISU Idrottsutbildarna hade bjudits in till mötet då det som en punkt på Skidtinget planeras en 

diskussion av de strategiska frågorna som Svenska Skidförbundet har identifierat. Fredrik har blivit tillfrågad om att 

agera diskussionsledare under denna framtidsdiskussion på Skidtinget. 

 

Följande program för Skidtinget 2012-05-12 skissades: 

 

9:30 Samling med fika 

10:00 Kommittéernas klubbträffar 

12:30 Lunch 

13:30 Föredrag nr 1 

14:00 Start av framtidsdiskussion 

15:15 Rast, fika 

17:00 Framtidsdiskussionen avslutas 

18:00 Middag med utdelning av ungdomsstipendier samt föredrag nr 2. 

 

Styrelsen har som mål för framtidsdiskussionen att det tas beslut om att en konkret aktivitet ska genomföras av vardera, 

styrelse, de två kommittéerna samt av någon/några  klubbar. 

 

Styrelsen har diskuterat ett antal möjliga föredragshållare för Skidtinget. Eric har haft kontakt med Björn Rydvall som 

har tackat ja. H-P och Eric kommer att fråga ytterligare två personer. 

 

Roland kommer att undersöka möjligheten att arrangera Skidtinget på Scandic Plaza och Umeå Folkets Hus. 

 

Så snart vi har klart med föredragshållare och plats skall en inbjudan tas fram. 

 

Fredrik var positiv till uppdraget som diskussionsledare. Han kommer tillbaka för att diskutera upplägg under de 

kommande veckorna. 
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§7. Nästa möte 

Nästa möte blir ett telefonmöte. Datum och tid bestäms senare. 

 

§8. Mötet avslutas 

Ordföranden avslutade mötet. 

 

 

 

 

_________________________________                     _________________________________ 

Sekreterare: Kent Ericsson       Justerare: Roland Edlund 

 

 

_________________________________    

Ordförande: H-P Carlson 


