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Tid: 2012-09-17 18:30 - 19:30 

Mötesform: Telefonmöte 

 

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

Ericsson 

 

§1. Mötets öppnade 

Ordföranden öppnade mötet. 

 

§2. Utseende av justerare 

Emelie utsågs till protokolljusterare. 

 

§3. Fastställande av föredragningslista 

Utsänd dagordning kompletterades med tillägg under Övriga frågor: 

- Ingemartrofén 

- Skid-SM 2014 

- Klubbövergångar 

- VSF:s tidning 

- Sanktionsavgifter för tävlingar 

 

§4. Föregående protokoll 

Protokollet godkändes. 

 

§5. Årsmötet 

Att-göra-listan från förgående protokoll stämdes av, allt på listan var utfört. 

 

En ny lista togs fram: 

Tryck av årsmötesmaterial inklusive försättsblad i 25 exemplar: Roland 

Kontakt med elitåkare xx (alpint) betr. ev. föredrag under årsmötet: Roland 

Annonsering av årsmötet i lokaltidningarna: Roland 

Blommor till årsmötet, 7 buketter: Eric 

Kontakt med elitåkare yy (längd) betr. ev. föredrag under årsmötet: Eric 

Kontakt med Per Sandström, inbjudan till årsmötet: Eric 

Avstämning av deltagarantal med hotell Botnia (cirka 25): H-P 

Mail av årsmötesmaterial till Roland: Kent 

Förslag för årsmötesannons skickas till Roland: Kent 

 

§6. Övriga frågor 

Klubbövergångar (Kent) 

VSF har mottagit följande anmälningar om aktiva som övergår till ny förening: 

 

Aktiv Längd/alpint (L/A) Avlämnade förening Mottagande förening 

Andreas Holmström L Vännäs SK Skellefteå SK 

Mimmi Björn L IFK Arvidsjaur IFK Umeå 

David Nordström L Täfteå IK IFK Umeå 

Terese Andersson L Stockviks SF IFK Umeå 

Simon Persson L Lucksta IF IFK Umeå 

 

Samtliga ovanstående anmälningar har undertecknats av både avlämnande och mottagande förening och har kommit in 

före det stoppdatum 1/11 som gäller i de fall inblandade föreningar har kommit överens. Övergångarna har alltstå skett 

enligt gällande regler och är därför godkända. 

 

Skid-SM 2014 (Eric) 

RF och SVT har tilldelat Umeå "SM-veckan vinter 2014" där SM i längdskidor är en huvudattraktion. VSF:s roll i 

samband med tävlingarna är än så länge oklar. Den nya styrelsen uppmanas att vara aktiv angående skid-SM i Umeå. 
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Ingemartrofén (H-P) 

Fjällvinden har på grund av Skistars och SSF:s agerande blivit tvungna att flytta tävlingen till 19-21/4 2013. 

 

VSF:s tidning (Eric) 

Den nya styrelsen uppmanas att arbeta vidare med idén att ge ut en skidtidning. 

 

Sanktionsavgifter för tävlingar (Leif) 

Ett antal klubbar har ännu inte betalat sanktionsavgifter för de tävlingar de har ansökt om. VSF kommer att stöta på om 

betalning. Tävlingar som efter påstötning inte får sin sanktionsavgift betalad kommer att tas bort från tävlingskalendern. 

 

§7. Mötet avslutas 

Ordföranden avslutade mötet. 

 

 

 

 

_________________________________                     _________________________________ 

Sekreterare: Kent Ericsson       Justerare: Emelie Selberg 

 

 

_________________________________    

Ordförande: H-P Carlson 


