
Protokoll fört vid Västerbottens skidförbunds årsmöte  

Datum: 2011-10-09 

Plats: Scandic Syd, Umeå 

 

1. Årsmötet öppnas 

Lars Nordlander, ordförande, öppnade mötet. 

 

2. Utmärkelser 

Västerbottens skidförbunds ledarstipendium tilldelades Per Sandström, Täfteå IK (längd). 

Västerbottens skidförbunds ungdomsstipendium tilldelades: 

 

Alpint: 

Magdalena Fjällström, Tärnaby IK Fjällvinden 

Wilhelm Hedenberg, Umeå SK 

 

Längd: 

Cecilia Mårtensson, Vilhelmina IK 

Björn Sandström, Täfteå IK 

 

Skid-OL hade ingen stipendiat detta år.  

 

Svenska Skidförbundets representant vid årsmötet, Anders Sundquist, hade här en informationspunkt. 

Minnesanteckningar från denna information återfinns sist i detta dokument – utanför ordinarie 

årsmötesprotokoll. 

3. Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den 

röstlängd som SSF:s förbundsstyrelse har upprättat för SDF. 

Fullmakter för årsmötet har inkommit för följande personer: 

Jan Asplund – Malå IF 

Rickard Larsson  – Alpina klubben Skellefteå 

Tom Pietilä – UHSK Umeå Skidklubb 

Per Eriksson – Vindelns IF 

 

4. Fastställande av föredragningslista 

Årsmötets föredragningslista godkändes utan tillägg 

 

5. Mötets behöriga utlysande 

Årsmötet ansåg mötet vara behörigt utlyst. 

 

6. Val av ordförande för årsmötet 

Lars Nordlander valdes till årsmötets ordförande 

 



7. Val av sekreterare för årsmötet 

Louise Tetting valdes till årsmötets sekreterare  

 

8. Val av två protokolljusterare samt tillika rösträknare  

Rickard Larsson och Per Sandström valdes till justerare samt rösträknare  

 

9. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser 

 

a) SDF-styrelsens verksamhetsberättelse för tiden 1 juli-30 juni 

Huvuddragen i styrelsens verksamhetsberättelse presenterades. 

 

Styrelsen har haft fem protokollförda sammanträden. Av styrelsens sammanträden har tre 

genomförts i form av telefonmöten och två sammanträden har genomförts i Umeå.  

De aktiviteter som styrelsen fokuserat på är följande: 

 Styrelsen har reviderat och moderniserat det ekonomiska fördelningssystemet (se 
nedan).  

 Styrelsen hade en verksamhetsöverskridande dialog med förbundets tre kommittéer 
i Vindeln den 26 oktober 2010. 

 Överflyttning av SkidO till Orienteringsförbundet. 

 Inköp av jackor till styrelsen för att synliggöra styrelsens medlemmar vid 
tävlingsarrangemang samt vid andra aktiviteter inom skididrotten. Jackorna går i arv 
till nya styrelsemedlemmar när gamla slutar sina uppdrag. 

 Närvarit vid begravningen av skidlegenden Assar Rönnlund. 

 Uppmärksammat Västerbottens framgångar vid Alpina VM. 

 Förändringar av hemsidan. 

 Uppvaktat Umeå kommun för att initiera skidfest under kulturhuvudstadsåret 2014. 

 I övrigt har styrelsen följt den verksamhetsplan som upprättades för 
verksamhetsåret. 

 

Kommentarer från kommittéerna på respektive verksamhetsberättelse: 

Skid-OL 

Den stora händelsen under året var att SM anordnades i Umeå. Man framhöll även att 

det saknats möjlighet att lämna åsikter kring överföringen av Skid-OL från skidförbundet 

till orienteringsförbundet, detta hade gärna kunnat få komma ut på remiss.  

Alpint 

Framhåller att man jobbat hårt med att behålla ungdomarna inom idrotten. Under året 

har man även haft stora framgångar såväl nationellt som internationellt. 

Längd: 

Ser en tillströmning av barn och ungdomar och jobbar mycket kring Kalle och Folksam. 

Vid Kalle Anka-finalen blev man detta år fyra i landet och vid Folksam-finalen blev man 

bästa distrikt. Inom AC-cupen har man sett en ökning vad gäller deltagande med 25%. 

Årsmötet fastställde verksamhetsberättelsen.  



Nytt ekonomiskt fördelningssystem  

Styrelsen har haft en fördelningsnyckel för att fördela medel mellan kommittéerna, men 

denna har blivit föråldrad. Dessutom försvinner nu Skid-OL, vilket är ytterligare en 

anledning att se över fördelningsnyckeln. 

H-P Carlson och Kent Ericsson hade förberett en presentation av styrelsens nya 

fördelning av gemensamma anslag, vilket under årsmötet föredrogs av H-P Carlson. 

Huvuddrag: 

- fördelningen mellan kommittéerna ska göras enligt tydliga och transparenta kriterier 

- styrelsen ska förfoga över en fast summa 

Den tidigare fördelningen såg ut enligt följande (och hade så sett ut i ett tjugotal år): 

VSF Styrelse – 17% 

Alpint – 19% 

Längd – 56% 

Skid-OL – 8% 

Styrelsen har genom detta haft en varierande intäkt och dessutom är det styrelsens enda 

intäktspost, kommittéerna har andra intäkter vid sidan av denna fördelning. 

Nya kriterier för fördelning är: 

- Antal deltagare i tävlingar 

- Antal tävlingsarrangemang 

- Aktivitetsstöd (LOK) 

- Antal klubbar 

Dessa kriterier upplever styrelsen vara viktiga, dessutom finns de med i olika 

fördelningsnycklar nationellt inom idrott i Sverige.  

De nya kriterierna resulterar i följande fördelning mellan alpina kommittén och 

längdkommittén: 

 

 

Den nya fördelningens ungefärliga påverkan av nästkommande budget skulle då bli: 



 

Minskningen av det totala anslaget bygger på att Skid-OL inte längre finns kvar. Exakt hur 

denna minskning kommer att se ut är inte fastställt ännu. 

Den nya fördelningen gäller för det kommande verksamhetsåret som blir en prövoperiod 

på ett år. Åsikter på den nya fördelningen kan inlämnas till den nya styrelsen.  

 

b) SDF-styrelsens förvaltningsberättelse för tiden 1 juli-30 juni 

Leif Hedman, kassör, föredrog sammandrag av kostnader och intäkter i bokslutet för 

säsongen 2010/11.  

 

Leif betonar att resultatet påverkas en hel del av när olika intäktsposter kommer in. Efter 

bokslutet har omkring 24 000 kommit in för alpint och omkring 84 000 för längd. Dock 

var så även fallet förra året att vissa kostnader kom in sent, varför det inte bara går att 

addera dessa intäkter till årets siffror. 

 

50 556 kr som ska föras över till orienteringsförbundet kommer att belasta styrelsens 

utgifter för nästa verksamhetsår.  

 

Årsmötet godkände förvaltningsberättelsen.  

 

c) SDF:s revisionsberättelse för 1 juli-30 juni 

Revisionsberättelsen fanns ej med i det ursprungliga materialet utan lades till på 

hemsidan vid ett senare tillfälle, samt presenterades vid årsmötet. Revisionsberättelsen 

är i sin ordning och signerad av revisor Leif Lindgren 27 september 2011.  

 

Årsmötet godkände revisionsberättelsen och lägger denna till handlingarna.  

 

10. Ansvarsfrihet för SDF-styrelsens förvaltning 

Årsmötet beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet. 

 

11. Behandling av förslag (motioner) 

Inga motioner har inkommit. 

 



12. Behandling av förslag till SDF:s verksamhetsplan och budget  

Årsmötet föreslås besluta: 

ATT ge styrelsen i uppdrag att tillsammans med kommittéerna fortsatt verka för 

att Västerbotten ska bli Sveriges ledande skiddistrikt 2012. 

ATT ge styrelsen i uppdrag att även i fortsättningen tillsammans med 

kommittéerna utveckla en samsyn för skidsporten i Västerbotten för att föra 

verksamheten framåt.  

ATT ge styrelsen i uppdrag att samordna ett skidting med kommittéerna i maj 

2012. 

Årsmötet beslutar att ge styrelsen uppdrag i enlighet med dessa förslag från 

verksamhetsplanen för 2011-12. 

Den detaljerade verksamhetsplanen innehåller följande punkter för året 2011-12: 

- Temadag 

- Skidting (se ovan) 

- Hemsidan 

- Alla på snö 2014 

- Samordning av deltagande i externa aktiviteter 

- Övrig stadgeenlig verksamhet 

Årsmötet beslutar att godkänna verksamhetsplan i enlighet med presenterat förslag.  

 

Kommentarer på respektive verksamhetsplan från alpina kommittén och längdkommittén: 

 

Alpint: 

Tillkommit sedan verksamhetsplanen skrevs är att Rickard Quick utsetts till regiontränare för 

de två kommande åren. Man har även beslutat om att genomföra ett upptaktsläger i Vindeln 

där 52 personer deltog. Utöver detta vill man framhålla att kommunikationen inom alpina 

kommittén till klubbarna kommer att ske via hemsidan istället för via email.  

 

Längd: 

Ett läger har redan genomförts, i form av ett rullskidläger i Örnsköldsvik med 60 deltagare. 

Den 19 november är ett tävlingsarrangörsseminarium inbokat. Längdkommittén använder 

hemsidan för kommunikation och har även upprättat en särskild sändlista för ”eldsjälar” via 

email.   

 

Budget 

Budgeten för 2011/12 är ännu ej färdigställd då fördelningsnyckeln har arbetats om.  

 

Kassören har även vid ett flertal tillfällen bett om att få in förslag på nya konteringsplaner 

från kommittéerna och uppmanar nu igen om att dessa förslag önskas snarast. 

 



13.  Val av ordförande i SDF, tillika ordförande i SDF-styrelsen, för en tid av ett år  

Årsmötet beslutar att välja Hans-Peter Carlson till ordförande i SDF.  

 

14.  Val av övriga styrelseledamöter för en tid av två år  

Årsmötet beslutar att välja in följande ledamöter för en tid av två år 

Leif Hedman (omval 2 år)  

Emelie Sehlberg (nyval 2 år)  

 

Förutom ovanstående består styrelsen även av Kent Ericsson, Roland Edlund samt Erik 

Persson (samtliga har ett år kvar av mandatperioden). 

 

Utöver dessa ska styrelsen egentligen bestå av ytterligare en ledamot, men valberedningens 

förslag är att personer från de nya alpina grenarna adjungeras in i styrelsen. 

 

15. Val av minst en revisor och personlig ersättare med uppgift att granska verksamhet, 

räkenskaper och förvaltning inom SDF för en tid av två år  

Leif Lindgren, revisor, samt Per Eklund, ersättare, har ett år kvar av mandatperioden.  

 

16. Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år  

Årsmötet beslutade att utse Åsa Gunnarsson till ordförande i valberedningen samt Leif 

Persson till ledamot i valberedningen (en plats som ledamot är vakant). 

 

17.  Övriga frågor till styrelsen för behandling 

Följande frågor föreslås för den nya styrelsen: 

- att diskutera möjligheten att i framtiden tilldela ett ledarstipendium från varje kommitté 

- att diskutera förslaget att en fullmakt inför årsmötet kan undertecknas av två valfria 

personer ur föreningens styrelse 

 

18.  Årsmötet avslutas  

Ordförande tackar Skid-OL för den långa tid de funnits i skidförbundet och önskar lycka till i 

det nya orienteringsförbundet 

 

Avgående styrelsemedlemmar Lars Nordlander och Louise Tetting avtackades. 

 

Årsmötets ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.  

 

 

______________________________   ________________________________  
Ordförande     Sekreterare  
 
 
 
 

_______________________________   ________________________________  
Justerare     Justerare 



Minnesanteckningar från Anders Sundquists (SSF) information: 

 

o Grenarna har ett större ansvar 

 

o Det har blivit tre enheter i SFF men man vill betona att det fortfarande är ett förbund. De tre 

enheterna: 

o Ledning/stab 

o Falun: Längd, backe, nok, rullskidor 

o Åre: Alpint, puckel, ski cross, snowboard, speedskiing, telemark 

 

o Transparens är viktigt 

 

Det man jobbar vidare med framöver är: 

- Rekrytering 

- Strategiskt arbete (till våren 2012) 

- Verksamhetsplan/budget för 12/13 (klart april 2012) 

 

Prioriterade frågor är: 

- Dialog med distriktsförbunden 

o Delta på styrelsemöten 

o Förankring ner i klubbarna 

- Rekrytering (SSF har anställt en person från GIH för att jobba med rekrytering till skidsporten) 

- Långsiktighet 

o Tar fram policydokument 

o Stabilisera intäktssidan 

o Strategiarbete 

 

FIS-relaterade framtidsprojekt: 

- Världscuper 

- Längd-VM i Falun 2015 

- Kommer att söka alpina VM för Åre 2017 


