
Styrelsemöte Västerbottens skidförbund 2010-05-19 Kl. 18.00-21.50 

Lokal: Samhällsvetarhuset Petrus Laestadius väg, Gösta Skoglundsväg 2, Umeå. 

 

Deltagare: Erik Persson, Leif Hedman,, Louise Tetting, Lars Nordlande, Roland Edlund 

H-P Carlson och Kent Ericssson.  

 

§ 1. Mötets öppnande 

Ordförande öppnar mötet. 

 

§ 2. Fastställande av föredragningslista samt justeringsperson 

Dagordningen godkändes med justering av två stycken § 4 samt med tillägg av två ytterligare 

övriga frågor; 2014 och hemsidan. Kent Ericsson utsågs att justera dagens protokoll. 

 

§ 3. Genomgång av föregående protokoll 

 

- Roland ordnade fin annons för medaljörerna i alpina VM 

- Kent och Leif deltog på årsmötet VIF, återkommer under § 10.  

- Leif gick igenom ekonomisk rapport och läget ser bra ut.  

- Diskussioner fördes kring kriterier för ekonomisk fördelning och detta återkommer på 

dagens möte under § 5.  

- Överskotten beslutades ligga kvar i respektive kommitté.  

- Hantering av överflyttning av Skid-O till orienteringsförbundet diskuterades men tas upp 

vidare under §  7 idag. 

-  Lånejackor till styrelsens medlemmar har beställts och hämtats av styrelsens medlemmar. 

- Instiftande av ett Assarstipendium diskuterades och förslag kom på att besluta om sådant 

stipendium, dock finns det redan ett Assarstipendium, men frågan diskuteras vidare i 

samband med förberedelser för årsmötet.  

- 7-mila som deltävling i långloppsvärldscupen 2014 togs upp som förslag men enligt 

representanter från Svenska Skidförbundet är det inte troligt att detta skulle fungera.  

- Kent träffade Birgitta Mörtberg i samband med diskussioner om utbildningsfrågor och VSF 

blev då inbjudna till Norrbottens skidting. Tanken var att representanter från 

längdkommittén och alpina kommittén skulle delta, men på grund av olika orsaker deltog 

aldrig någon från VSF.  

 

§ 4. Ekonomisk rapport 

Leif redovisade den ekonomiska ställningen för VSF så här långt detta verksamhetsår. 

Styrelsen har i dagens läge ett underskott. Alpina kommittén har ett underskott på ca 30 000 och 

Leif efterlyste avgifter för träningsläger bland annat, då något sådant inte kommit in. 

Slutersättningen från SSF kommer att komma i juni/juli och förändrar då siffrorna lite, men inte 

radikalt.  Längd ligger också back, med ca 60 000, men Leif har skickat ut fakturor till klubbarna 

på motsvarande 50 000kr, varför siffrorna kommer att förändras väsentligt.  

Skid-Ol har inte haft så stor verksamhet som syns i budget detta år. 

 

Leif påminde om att kommittérna ombetts att inkomma med förslag på nya konteringsplaner för 

uppdatering av detta.  



Leif redovisade även VSF:s tillgångar i form av kassa i dasläget och det är i  ca 220 000kr samt 

utöver detta finns drygt 263 000kr i fonder.  

 

Leif redovisade även att det hittills kommit in sanktionsavgifter från längdklubbar inför 

kommande verksamhetsår från SK Järven, Agnäs, Fredrika, Ammarnäs, VB Skidveteraner, 

Röbäck 2 tävlingar, Bjurholm 2 tävlingar samt IFK Umeå 2 tävlingar.  

 

Styrelsen vill uppmana klubbarna att se till att betala in sanktionsavgifterna och önskar 

kommittéernas hjälp att förmedla detta till klubbarna. Det är ett gemensamt ansvar som alla har 

att följa dessa bestämmelser. Styrelsen tar upp sanktionsavgifter och tävlingsbeskattning på 

kommande kommittéträff samt vid årsmötet. 

 

Frågan kring styrelsens kostnader togs upp och ett tidigare förslag om att styrelsen ska tilldelas 

en bestämd summa nämndes igen, samt diskuteras vidare vid kommittéträffen.  En kostnad som i 

dagläget ligger på styrelsen är plaketterna och detta tas också upp igen vid kommittéträffen.  

 

§ 5. Uppföljning av kriterier för ekonomisk fördelning till kommittéerna och styrelsen 

Förslaget som kom upp vid föregående styrelsemöte är: 
 

Deltagande i tävlingar i distriktet samt SM-tävlingar  30 % 

Antal arrangemang       30 % 

Lokalt aktivitetsstöd      30 % 

Antal klubbar        10 % 

 

Det har inte inkommit några synpunkter från alpina kommittén ännu och styrelsen önskar 

påminna dem om att skicka in sina synpunkter på detta.  

Erik redovisade en historik kring hur medel tidigare fördelats. Styrelsen konstaterar att de största 

förändringarna är att man i det lagda förslaget tagit bort grundanslaget samt 

prestationsparametrar.  

 

Förtydligande: Antal arrangemang som räknas i fördelningen är genomförda arrangemang där 

sanktionsavgift inbetalts före maj månads utgång.  

 

Styrelsen tog åter upp frågan om att det skulle vara intressant att se hur de nya kriterierna skulle 

sett ut i fördelning av ekonomiska medel utifrån föregående verksamhetsår. Styrelsen uppdrar åt 

kommittéerna att ta fram siffror på ovanstående parametrar utifrån föregående verksamhetsår.  

 

§ 6. Rutiner för hantering av ekonomiskt överskott 

Vid tidigare möte beslutades att det ekonomiska överskottet ska ligga kvar hos respektive 

kommitté. Ett förslag som kom upp var att kommittéerna ska ha en maxgräns på 20 % för hur 

stor del av överskottet som får förbrukas.  

 

Styrelsen beslutar att denna regel införs från och med kommande verksamhetsår.  



 

§ 7. Överflyttning av SkidO till orienteringsförbundet 

Skid-Ol hade ett möte 12 mars då man diskuterade frågan om hur överflyttningen av Skid-Ol till 

orienteringsförbumdet ska ske och man diskuterade den ekonomiska aspekten av detta. 

 

Erik redovisade följande från diskussionerna vid mötet: 

För ca 15 år sedan låg VSF på ett nolläge och har på 15 år gått till ett överskott på ca 500 000kr.  

Utifrån historien så är  ungefär 10% av verksamheten skid-ol. 

Styrelsen beslutar att det är rimligt att 10% av de återstående gemensamma medlen förs över till 

skidorienteringsförbundet vid övergången. Med dessa gemensamma medel menas VSF:s 

samlade tillgångar i form av kassamedel 1 juli minus kommittéernas öronmärkta överskott. 

Utöver de gemensamma medlen har skid-ol även sitt eget överskott.   

 

§ 8. Ingemartrofén 

Alpina kommittén har svårt att göra sig hörda gentemot SSF när det kommer till 

tävlingsplanering. Det som det handlar om i fallet med Ingemartrofén är att man från SSF i tre 

omgångar har försökt att få tävlingen nerlagt. Planeringen för Ingemartrofén startar ca två år i 

förväg, då man samordnar detta med andra internationella tävlingar. Vad som skett de senaste två 

åren är att SSF har lagt SkiFantastic, en stor tävling som SSF stöttar, samma dagar som 

Ingemartrofén vilket får till följd att man inte kan få speciellt många deltagare i konkurrens med 

denna tävling. Detta år fick man flytta Ingemartrofén till en annan helg på grund av detta, men 

pga full tävlingskalender så tvingades man lägga tävlingen samma helg som en annan stor 

tävling, Guldhjälmen. Inför kommande år skedde samma sak, att SkiFantastic lades samma helg 

som Ingemartrofén varpå man nu har bytt helg. Dessutom fick H-P idag veta att man nu har 

flyttat även Guldhjälmen till samma helg, så att dessa två evenemang krockar även kommande 

år. Följdeffekter av detta är att tävlingen tappar i rykte nationellt (internationellt har man 

fortfarande ett gott rykte, även om de internationella lagen detta år undrade var det svenska laget 

befann sig då ett sådant inte fanns på plats), dessutom är det en skymf mot Ingemar Stenmark då 

tävlingen startades som en hyllning till honom.  

 

Roland uppmanade organisationen för Ingemartrofén att slå på stora trumman i media angående 

detta, då Ingemar Stenmark är ett väldigt starkt varumärke, och det finns troligen ett väldigt stort 

intresse i media för denna fråga. H-P menar att detta kan vara en risk för relationerna med SSF, 

vilka man självklart inte vill skada. En strategi kan vara att H-P och Lars i egenskap av 

ordförande, agerar från VSF:s håll, genom att ta fram en gemensam skrivelse från förbundet som 

styrelsen får ta del av innan den skickas. Parallellt med detta diskuterar klubben och 

organsiationen kring Ingemartrofén om och hur man eventuellt agerar gentemot massmedia.  

 

§ 9. Styrelsens engagemang i Sjumila 2012 

Lars hade ett samtal med kommittén för Sjumila då han besökte arrangemanget detta år. 

Kommittén skulle vilja göra arrangemanget till mer av en folkfest och svenska skidförbundet har 

önskemål om att göra det till ett helsäsongsarrangemang (dvs att hålla spåret öppet hela 

säsongen, eventuellt anordna busstransporter till och från spåret, etc). Lars fick frågan om hur 

VSF kunde stötta arrangemanget och kanske hjälpa till med kontakter, som bollplank etc. Lars 

lade fram förslaget att representanter för VSF kan bjudas in till ett möte med kommittén för 

Sjumila för att diskutera hur VSF kan stötta Sjumila. Lars lade vid styrelsemötet fram förslaget 



att han deltar vid ett sådant möte i egenskap av ordförande, samt att Kent i egenskap av LK-

representant i styrelsen samt Roland med sina erfarenheter följer med på ett sådant möte. 

Styrelsen stödjer detta förslag.  

 

§ 10. Skidting hösten 2011? 

H-P tog upp frågan om att det genomförs skidting i Norrbotten, men att det legat nere i 

Västerbotten i många år, och frågan är om det ska tas upp igen. Både Längdkommittén och 

Alpina Kommittén ska ha träffar med klubbarna inom snar framtid och styrelsen uppdrar till 

kommittéerna att höra sig för med klubbarna hur de skulle vilja att ett framtida skidting ska se ut 

och hur intresset ser ut. En tanke är att maj borde vara en bra tidpunkt (bland annat då 

tävlingsplaneringen ska fastställas då och att det lockar deltagare) samt att det kanske är rimligt 

att skidtinget ligger vartannat år. Planen är att styrelsen utifrån intresset som framkommer kan ta 

upp frågan vid årsmötet och att man då fastställer ett datum för nypremiär av skidtinget.  

 

§ 11. Rapport från årsmöte VIF/SISU 

Kent och Leif deltog vid årsmötet för VIF och SISU. Man har usett en ”årets ledare, Rolf 

Andersson, från Malung. Det var för övrigt många formaliapunkter. En fråga som kom upp som 

diskussion var att VIF ska lägga en del kring service som ett aktiebolag.  

 

Västerbottens skidförbund bör kanske finnas med i VIF:s styrelse, och om detta är en punkt man 

ska driva bör vi agera i frågan. Detta tas upp av styrelsen vid planeringsmötet inför VSF:s 

årsmöte.  

 

§ 12. Övriga frågor 

- Samverkan Norrbotten 

Tanken var att skidtinget skulle vara startpunkten, men nu blev det ju inte så då ingen 

deltog. I LK samverkar man i utbildningsfrågor samt att man kommer att till viss del 

samordna tävlingsplaneringen. Vad gäller alpint så samverkar man en hel del med 

Norrbotten då man tillhör samma region och tävlar för samma lag i ungdoms-SM, har 

gemensamma regionstränare etc. Styrelsen konstaterar att det är framför allt på grennivå 

som samverkan ska ske, behovet kanske inte är lika stort på styrelsenivå.  

 

- Nya verksamhetsgrenar inom skidförbundet (Ski-cross mm) 

Det finns ett stort antal utövare av de nya skidgrenarna inom Free ride. I klubbarna tas 

dessa omhand av de alpina grenarna men på förbundsnivå är de en egen del. Frågan är 

vem som för deras talan på distriktsnivå. Som distriktsförbund har vi ett ansvar även för 

dessa grupper, men vem tar detta ansvar? Ligger till exempel ski-cross under alpina 

kommittén? Kanske bör det startas en ny samlingskommitté för ski-cross, freestyle, 

speedski, backhoppning och snowboard? Hur ser finansieringen ut från SSF, får vi et 

utökat stöd om vi skulle starta en ytterligare kommitté? Lars kontaktar SSF och tar reda 

på hur fördelningen av de ekonomiska resurserna ser ut om vi skulle starta en 

samlingskommitté. H-P undersöker hur aktiviteter och intresse ser ut vid Alpina 

kommitténs träff med klubbarna.  

 

 

 



- 2014 

H-P meddelade att det finns ett stort intresse på den alpina sidan att göra något i samband 

med kulturhuvudstadsåret 2014 som har med skidkultur att göra.  

 

- Hemsidan 

Louise har efter många om och men äntligen fått inloggningsuppgifter till VSF:s 

hemsida. Den som har förslag på förbättringar får gärna komma med input. Louise 

skickar ut ett förslag till styrelsen på de förbätteringsförslag som hon har. 

 

- Kommittéprotokoll 
Inga kommentarer på inkoma protokoll 

 

- Fonder och stipendier 

H-P tog upp frågan om att klubbar generellt är dåliga på att utnyttja möjligheten att söka 

pengar i fonder och stipendier. En idé för ett skidting skulle kunna vara att styrelsen söker 

pengar för att kunna anordna utbildning kring hur man söker stipendier och vilka 

stipendier/fonder som finns att söka. Roland får i uppdrag av styrelsen att undersöka 

frågan vidare och försöka ta reda på vad som finns att söka i Västerbotten.  

 

- Kommande möten 

 

o Årsmöte 9 oktober i Umeå 

o Styrelsemöte VSF 1 september kl.18.00 

 Till styrelsemötet 1 september önskar styrelsen få in kommittéernas 

verksamhetsberättelser samt svar på frågan: 

Vad tycker kommittéerna, kan styrelsen besluta för en fördelning av medel inför 

nästa år på prov, eller vill kommittéordförandena vara med och diskutera denna 

punkt på telefon vid nästa styrelsemöte? 

 

§ 13. Mötet avslutas 

Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse. 

 

 

 

 

 

Lars Nordlander, mötesordförande     Louise Tetting, sekreterare 

     

 

 

 

 

Kent Ericsson, justerare 

 


