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Tid: 2012-08-29 18:30 - 21:00 

Plats: Folkets Hus, Umeå 

 

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. Fastställande av föredragningslista 

Utsänd dagordning kompletterades med en fråga under Övriga frågor: 

- Avstämning mot föregående års stämmoprotokoll. 

 

§4. Föregående protokoll 

På föregående styrelsemöte bestämdes att en enkät skulle skickas ut till föreningarna för att undersöka om det finns 

behov av att Västerbottens Skidförbund engagerar sig i de ny skidgrenarna. H-P har ringt runt till föreningar med aktiva 

i de nya grenarna och har konstaterat att det inte finns intresse utöver verksamheten i den egna klubben. 

 

För övrigt inga kommentarer till protokollet. 

 

§5. Ekonomisk rapport/bokslut, föredragande: Leif H 

Rapporter från redovisningssystemet hade skickats ut innan mötet. Leif gick igenom ett sammandrag av kostnader och 

intäkter för föregående verksamhetsår. Resultatet för styrelse, alpint och längd blev -25814, +47288, +101610 kr 

respektive, d.v.s. ett sammanlagt resultat på +123084 kr. Leif konstaterade att VSF har en stark ekonomi som tillåter att 

kommittéerna satsar på sådant som gynnar skidsporten i distriktet. 

 

§6. Årsmöte 

Tid och plats: 

Datum för årsmötet fastställdes till söndag 30/9, plats Umeå, start av mötet 10:00, fika från 09:30. Mötet avslutas med 

lunch, bokning för 30 personer. 

 

Att-göra-lista: 

- Framställning av kallelse till årsmötet: H-P. 

- Rekrytering av mötesordförande: Roland 

- Bokning av lokal, fika, lunch: H-P. 

- Framställning av styrelsens verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och budgetförslag: H-P 

- Framställning av dagordning: H-P 

- Påminnelse till kommittéerna betr. ungdomsledarstipendiat: Kent 

- Rekrytering av hemlig gäst, föredragshållare, till mötet: H-P 

- Lägga upp kallelse och övrigt årsmötesmaterial på hemsidan: Kent 

- Distribution av kallelse till föreningarna via e-post: Kent 

 

Valberedningskontakter: 

Ledamöter som står på tur att avgå/omväljas har inte kontaktas av valberedningen. Kent och H-P har meddelat 

valberedningens ordförande att de inte kandiderar för omval. 

 

Utvärdering från Skidting: 

Kent har sammanfattat vad som kom fram från grupparbetet med utvecklingsfrågor under Skidtinget. Det beslutades att 

gruppernas svar på "vad behöver vi utveckla" och "förslag på konkreta aktiviteter" läggs ut på hemsidan. 
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§7. Skidförbundets förbundsmöte 2012 

Fullmakter och representation: 

Leif Hedman kommer att representera VSF under förbundsmötet. H-P tar fram fullmakt och anmäler. 

 

Skistar/Skifuntastic: 

SSF har återigen lagt tävlingen Skistar/Skifuntastic på datum som bokats av Fjällvinden för tävlingen Ingemartrofén 

och har uppmanat Fjällvinden att flytta tävlingen till annat datum. Fjällvinden känner sig åter överkörda av SSF. 

Styrelsen i VSF skickade förgående år en skrivelse till SSF där man uttryckte kritik över förfarandet. De åsikter som då 

framfördes till SSF delas av nuvarande styrelse i VSF. 

 

Valberedningens förslag: 

Västerbotten har inte nominerat någon kandidat till styrelsepost. De i styrelsen som känner till Göran Nilsson, som 

Börje Hedqvist nämner i sitt brev till valberedningen, bedömde att det är en lämplig person för styrelsearbete i SSF.  

 

§8. Rapporter/Delgivningar 

Till hemsidan: 

- Utdata från grupparbetet under Skidtinget, se paragraf 6. 

 

§9. Övriga frågor 

Avstämning av föregående årsmötesprotokoll: 

Föregående år lämnade årsmötet två frågor till styrelsen att utreda/besluta: 

1) att diskutera möjligheten att i framtiden tilldela ett ledarstipendium från varje kommitté. 

Styrelsen har beslutat att ge kommittéerna för alpint och längd möjlighet att varje år utse (föreslå för styrelsen) var 

sin ungdomsledarstipendiat. 

2) att diskutera förslaget att en fullmakt inför årsmötet kan undertecknas av två valfria personer ur föreningens 

styrelse. 

Styrelsen har konstaterat att beslut i frågan om fullmakt till VSF:s årsmöte måste tas av respektive förening. 

 

§10. Nästa möte 

Måndag den 17/9, telefonmöte. 

 

§11. Mötet avslutas 

Ordföranden avslutade mötet. 

 

 

 

 

_________________________________                     _________________________________ 

Sekreterare: Kent Ericsson       Justerare: Roland Edlund 

 

 

_________________________________    

Ordförande: H-P Carlson 


