
    Västerbottens skidförbund 
 

STYRELSEMÖTE     
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Plats:  Umeå Folkets Hus 
Datum:  2015-06-09 
Tid: 16. 30  
 
Närvarande: Peter Gustafsson, Ola Strömberg, Annika Johansson, Åsa Åsberg. Crister Åstot. 
 
 
§1 Mötets öppnande 

Val av mötesordförande. 
Mötet väljer Annika Johansson till mötesordförande. 
 

§2 Fastställande av föredragningslista 
 Mötet fastställer dagordning. 
 
§3 Utse sekreterare och justerare för mötet 
 Mötet utser Peter till sekreterare samt Crister till justerare 
                    
§4 Genomgång av föregående protokoll (2015- 05- 21). Bilaga 1. 

Mötet gjorde följande notering att protokollet saknar stipendiaternas namn. 
Möte beslöt att omjustering skall ske. 

 
§5 Skidtinget 30 maj  

Reflektioner kring dagen (upplägg, innehåll, kommittéernas möten, 
tävlingsplaneringen blev det några diskussioner?) 
 
Mötes reflektioner kring skidtinget är; 

� Bra uppslutning och bra diskussioner. 
� Vi behöver få bort fokuseringen på tävlingsprogrammet. Framgent 

måste andra frågor måste lyftas fram och få tyngd på skidtinget.  
 
§6 Ekonomisk rapport – Peter 
 Peter gjorde en kort presentation av ekonomiska läget med slutsatsen att 

ekonomin är god. Alla bidrag har inte kommit in men förväntas komma under 
juni. 



 
§7 Förfrågan från Alpina kommittén angående medel till inköp av 

släpvagn för nätpoolen.  
 Mötet beslutar att bifalla en investeringskostnad på 55 tkr. Mötet förutsätter 

att bidrag inbetalas på 30 tkr. De resterande 25 tkr får alpina kommittén 
nyttja från sina ackumulerade överskott. 

 
 Alpina kommittén måste dock utse en ansvarig för släpvagnen som 

ombesörjer underhåll och besiktning. Alpina kommittén budgeterar för drift 
och underhåll. 

  
 
§8 Årsmötet 4 oktober i Lycksele 

Bokning av lokal, inlämning, inbjudan, bokningar/anmälan, stipendium, 
ordförande, inbjudan etc. 
 
Möte beslutar följande; 

• Åsa kollar lokal! 
• Åsa och Annika kollar ordförandealternativ. 
• Annika kollar om Charlotta Burger Bäckström har möjlighet att hålla 

ett föredrag. 
 
§9 Sparbanksstiftelsen, stipendieutdelning inför årsmötet 

Annika H. rapporterar 
 
Frågan bordläggs då Annika inte är närvarande. 

 
 
§10 Verksamhetsplan 2014/2015/Verksamhetsberättelse 2014/2015 – 

hur ligger vi till? Summering av säsongen i jämförelse mot 
verksamhetsplanen. Bilaga 2. Verksamhetsplan 2014/2015 

  
 Annika presenterar gånga året för mötet och utifrån våra förutsättningar 

har vi gjort väldigt mycket. 
 
  



§11 Verksamhetsplan 2015/2016 – vad skall göras nästa år – en inledande 
diskussion inför hösten  

• Relation styrelsen- kommittéerna arbetssätt 
• Förbundsmötet Linköping 
• Årsmötet VIF/SISU 
• Samarbete SISU 
• Ny kommitté 
• Förslag till budget se egen punkt 
• Skidkonventet? 
• Skidor Vill, utbildning eller kanske annat?  
• Alla på snö – projekt? 
• Annat 

 
Annika lyfter grunden till nästa års verksamhetsplan för mötet. Mötet 
bordlägger frågan inför nästa styrelsemöte. 

 
§12  Arbetsuppgifter styrelsen – diskutera kring ett ”årshjul”  

Mötet bordlägger frågan inför nästa styrelsemöte. 
 

§13  Budget inför 2015/2016 – en inledande diskussion 
Peter lämnar underlag till kommittéerna för nästa års budget. Förslag till 
budgeten skall vara inlämnad till styrelsen senast 150816 
 

§14 Informationskanaler VSF 
Uppdatering hemsidan ex vad gäller; stipendium, protokoll, 
verksamhetsberättelser, information om årsmöte. Fortsätta diskussioner 
om informationskanaler och vad som skall gälla i framtiden. Vilka kanaler 
skall vi använda och vilken information skall spridas via olika kanaler? 
Facebook/hemsidan etc.? Gemensamma eller olika kanaler för styrelsen 
och kommittéerna?  
 
Mötet beslutar att Annika J pratar med Annika H om att förtydliga 
protokollen på hemsidan. Frågan bordläggs till nästa möte. 
  

§15 Dokumentation av kommittéernas protokoll/minnesanteckningar.  
Denna fråga kommer att ingå som en del i ett utvecklat samarbete mellan 

styrelse och kommittéer inför nästa verksamhetsplan och bordläggas därför till 

kommande möte och diskussioner om verksamhetsplanen och nästa års 

verksamhet. 
§16 Dokument 2014/2015 protokoll, dokument mm - se till att alla 

protokoll finns underskrivna och originalen samlade i pärm (ordna med 
underskrifter etc.). 
Mötet bordlägger frågan inför nästa styrelsemöte. 



 
 
§17 Övriga frågor  
 
§18 Kommande möten (fysiska möten, telefonmöten, tider?) 
 Möte 19 augusti på folkets hus. Tid 1630.  
 
§18 Mötet avslutas 
 
 
 
Torrböle 150610  Umeå ……………………………………….. 
 
 
Sekreterare:   ………………………… Justerare ……………………………………….. 
 
 Peter Gustafsson  Crister Åstot 
 


