
Götalands Skidting 

Bengtsfors 4-5 maj 2012 

 

Protokoll fört vid administrative gruppens överläggningar. 

 

Närvarande: Mikael Johnsson, Blekinge, Håkan Edvardsson, Halland, Britt Nilsson, Ewa 

Norlin, Östergötland, Johan Klasson, Västergötland, Magnus Kjellberg, Skåne, Håkan 

Svensson, Charlie A Pettersson, Småland, Lars Karlsson, Inger Niklasson, Carina Fransson, 

Roland Hjelte, Bohuslän-Dals SF, Niklas Carlsson SSF, under del av överläggningen på 

lördag. 

 

§ 1. Mötets öppnande. 

Grenledare Lars Karlsson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet 

öppnat. 

 

§ 2. Val av ordförande för mötet. 

 Till ordförande för mötet valdes Lars Karlsson. 

  

§ 3. Val av sekreterare för mötet. 

 Till sekreterare för mötet valdes Inger Niklasson. 

 

§ 4. Godkännande av dagordningen. 

 Dagordningen godkändes efter justering. 

 

§ 5. Genomgång av protokollet från förra tinget. 

 Ordförande gick igenom föregående års protokoll. 

 

§ 6 GM plaketter. 

Charlie Pettersson redogör vad som finns i lager att beställa och vi konstaterar 

att det finns plaketter för två år till. 

Beslut: att lägga på en gravyrplatta på baksidan av innevarande lager och att 

använda det lager som finns och därefter ta fram ny offert. 

 

§ 7. Våra hemsidor, gemensamt upplägg? 

Trots att vi har samma system för våra hemsidor så ser de ganska olika ut. Det 

är svårt att hitta samma uppgifter eftersom de ligger under olika rubriker. Efter 

diskussion enas vi om att rekommendera distrikten att våra styrelseuppgifter 

ligger under ”kontakta oss”. 

    

§ 8. Förarbevis för snöscooter och 4-hjuling.  
Småland konstaterar att det finns behov av utbildning förarbevis scooter, men att 

våra distrikt är för små för att ordna detta själva. Halland vill att vi kollar vad 

som gäller, detta görs via internet omgående och det finns tydliga regler på 

trafikverkets hemsida om vad som gäller. Oavsett detta är utbildning viktigt. 

Småland tar på sig att undersöka möjligheterna att ordna detta. Vi är överens om 

att Götalandsdistrikten gemensamt står bakom och varje distrikt rekommenderar 

att de som kör skall ha förarbevis. Utbildning någon gång i september. 

Inbjudan till denna kommer när tid o plats är inbokade. 

 

 



§ 9. Utbildningsstöd i tävlingssystemet/TA. 

Halland har problem med klubbarna som inte använder TA systemet. Svårt med 

utbildning osv. De som arrangerar DM går utbildning på hösten innan. 

Västergötland har arrangörskonferens där TA utbildning ingår. TA är grunden. 

I Småland är det ett krav att de som arrangerar DM ska vara med på 

arrangörskonferens samt utbildning i TA systemet. Både TA och SSFTiming. 

Distrikten undersöker med ansvariga för detta och ev. inbjuder övriga 

distrikt. 

 

§ 10a. Hur behålla våra ungdomar? (från skidgymnasierna) 

Diskussion om och exempel från våra distrikt. Vi kan konstatera att vi allmänt 

sett är dåliga på att kontakta de ungdomar som slutat på skidgymnasierna och 

också dåliga på att ställa frågan till dem om de vill hjälpa till som ledare. I en 

del fall beror det på att vi inte vet vilka som går eller när de slutar. Önskvärt 

vore att skidgymnasierna själva intervjuade eleverna inför avslutningen och 

ställde frågor om deras avsikter inför framtiden. En rapport om detta till 

distrikt/klubb skulle underlätta kontakten med ungdomarna. 

 

§ 10b. Koppling mellan skola, distrikt och klubbar. 

Lite olika projekt bedrivs i våra distrikt. Småland har, som ett av fyra distrikt i 

Sverige, haft projektanställda från SSF till att uppsöka och aktivera föreningar, 

för att få igång ungdom av olika slag. 

Skåne Barnens Vasalopp arrangeras av förskolan för 6-åringar men där sker det 

ingen rekrytering till klubbarna. Hur ser det ut i andra distrikt? 

I Östergötland bedrivs ett (SSF projekt från början)projekt för tredje året med att 

ordna alla på snö projektet för 4:e klassare ihop med föreningarna. Klasslärarna 

får viss utbildning. Diskussion utifrån detta. Vi är ju också beroende av vädrets 

makter. Viktigt att delge varandra goda exempel. 

 

§ 11. Strategiarbetet. 

Håkan Edvardsson har skickat det aktuella dokumentet till Bohuslän-Dal som 

skickat ut det till samtliga anmälda till Götalandstinget. Det är viktigt att vi läser 

och tar till oss innehållet, har synpunkter och frågor. Dokumentet skall 

fastställas under året. Distrikten uppmanas att ta fram de tre mest prioriterade 

frågorna och delge Håkan sina synpunkter. Strategiska planen kommer sen på 

remiss efter sommaren. 

 

§ 12. Regeländring, utökning av tävlingsklasser (Småland) 

Frågan om regeländring, som handlar om utökande av klasser vid DM, visar sig 

när vi läser på Internet vara rekommendationer vilket innebär att varje distrikt i 

denna fråga avgör själva.  

 

§ 13. Övriga frågor.  (anmäls under punkt 4) 

Motion från Småland ang. Vasaloppet. Motionen bifogas protokollet. 

Lång diskussion om detta. Alla distrikt ställer sig inte bakom förslaget. Många 

av distrikten vill diskutera frågan på hemmaplan först. Förslaget återremitteras 

till förslagsställaren Småland. 

Småland informerar om utbildningsplan Västergötland o Småland 2012-2013 

där bland annat det planeras för skoterförarutbildningen som omnämndes under 

punkt 8. Planen bifogas protokollet. 



  

  

 

§ 14. Val av grenledare, ADM, för 2012-2013. 

 Omval av Lars Karlsson. 

 

§ 15. Götalandsting 2013, Hallands SF enl. turordning. 

 Håkan Edvardsson, hälsade välkommen till Götalandsting den 26-27 april 

 2013, troligen i Falkenberg.   

 

§ 16. Avslutning. 

Lars Karlsson avslutade den administrativa gruppens överläggningar och 

tackade de närvarande för ett bra arbete under tinget och önskade oss en bra 

sommar. 

 

 

 

Lars Karlsson  Inger Niklasson 

Ordf. ADM-gruppen  sekreterare 


