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Tid: 2012-05-12 10:30 - 12:00 

Plats: Folkets Hus, Umeå (möte i samband med Skidtinget) 

 

Närvarande: H-P Carlson, Emelie Selberg, Leif Hedman, Eric Persson, Roland Edlund, Kent 

Ericsson 

 

§1. Mötets öppnade 

Ordföranden öppnade mötet. 

 

§2. Utseende av justerare 

Roland utsågs till protokolljusterare. 

 

§3. De nya skidgrenarna 

Västerbottens Skidförbund är idag organiserat för att stödja grenarna längdskidor och alpin skidåkning. Inom Svenska 

Skidförbundet ingår förutom längd och alpint ett antal nya skidgrenar. Styrelsen diskuterade behovet av att i 

Västerbottens Skidförbund stödja de nya skidgrenarna. 

Beslut: En enkät skickas ut till föreningarna för att känna av intresset för de nya skidgrenarna. Finns behov av att 

Västerbottens Skidförbund engagerar sig i de nya skidgrenarna? 

 

§4. Årsmöte/Skidting 

Skidtinget 2012 har glädjande många deltagare, drygt 50 personer deltog. För att ha ett underlag för framtida planering 

beslutades att en enkät skulle tas fram med frågor om erfarenheter av årets Skidting samt åsikter om framtida Skidting, 

årstid, veckodag, innehåll, plats, ev. förläggning i samband med årsmötet, mm. Enkäten lämnades för att besvaras av 

deltagarna på Skidtinget 2012. 

 

§5. Ekonomi 

Leif presenterade aktuellt ekonomiskt resultat för styrelse, alpint och längd. Efter fördelning av gemensamma anslag 

enligt vad som beslutades på årsmötet är resultatet för respektive enhet: styrelsen -45418, alpint +43473, längd + 68943. 

Styrelsens resultat har belastats av en ej budgeterad utgift på 50556 kr, den summa som överfördes till orienteringen i 

samband med att skidorienteringen lämnade förbundet. 

 

§6. Kommande möten 

Datum för nästa styrelsemöte är onsdag den 29:e augusti. Styrelsen kommer att samlas för mötet, d.v.s. mötet blir inte 

ett telefonmöte. Mötet kommer att innehålla förberedelse och planering inför årsmötet som är inbokat till lördag 29/9. 

29/8 kommer att meddelas som deadline för AK och LK att inkomma med verksamhetsberättelse för 2011-12 samt 

verksamhetsplan och budget för 2012-13. 

 

§7. Mötet avslutas 

Ordföranden avslutade mötet. 

 

 

 

 

_________________________________                     _________________________________ 

Sekreterare: Kent Ericsson       Justerare: Roland Edlund 

 

 

_________________________________    

Ordförande: H-P Carlson 


