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Minnesanteckningar: inledande plenarmöte fredag den 4 maj 2012. 

 

 

Götalandstingets öppnande. 

Bohuslän-Dals Skidförbunds ordförande Lars Karlsson hälsade de ca 50 delegaterna 

välkomna. Speciellt välkommen till Kommunstyrelsens ordförande i Bengtsfors kommun Per 

Eriksson. Niklas Carlsson förbundsdirektör i SSF kommer senare under dagen. 

Lars Karlsson påbjöd därefter en tyst minut till minne av den i skoterolycka så tragiskt 

omkomne Fredrik Karlsson med ursprung från Eksjö. 

Ett upprop genomfördes. En inbjudan har också gått ut till Valberedningen som tyvärr var 

förhindrade att närvara. Ett brev från valberedningen är utsänt till samtliga delegater. 

Skidkonvent i Jönköping information i morgon fm. Fråga från Östergötlands tas upp när 

Niklas Carlsson har anlänt.  

 

Information från Bengtsfors kommun. 

Per Eriksson tackade för inbjudan. Han var mycket glad över att vi förlagt Götalandstinget till 

Dalia och Bengtsfors. Hotellet drivs av ett kommunägt bolag men har folk från näringslivet 

som sitter i styrelsen. I Bengtsfors är det långt till allt men man ligger ändå mitt i. 20 mil åt 

alla håll till t.ex. Karlstad, Göteborg osv. En del företag lagt ner men arbetslösheten ligger 

ändå på riksgenomsnittet. Kommunen har ett rikt föreningsliv och stolta skidåkartraditioner. 

I morgan är det tävling i mountainbike med ca 500 cyklister och varje sommar är det 

kanottävling med 7-800 startande från 13-14 nationaliteter. Bengtsfors kommun är stort 

geografiskt med många småorter och 399 sjöar. Mest jobbar man nu med att förbättra 

befolkningsutvecklingen. Per tackade för inbjudan och återkommer till kvällens middag. 

Bohuslän-Dals ordförande Lars Karlsson tackade Per med att överräcka en Dalslandstjur i 

smide. 

 

Grenvisa överläggningar. 

Efter dessa inledande anföranden så övergick Götalandstinget i grenvisa överläggningar under 

fredag kväll och lördag förmiddag. 

 

Lördag fm. fortsättning plenarmöte. 

Bohuslän-Dals ordförande Lars Karlsson hälsar SSF:s förbundsdirektör Niklas Carlsson 

välkommen till årets Götalandsting. 

 Innan Niklas får ordet så informerar Småland om Nordiskt Skidkonvent i Jönköping den 22-

23 september 2012. Seminarierna är inte bara för längd. Anmälan via SSF:s hemsida. Att 

deltaga kostar en del men ett tips är att tillsammans med SISU starta upp projekt som kan 

bidra till att SISU står för de mesta av kostnaden. 

 



 

 

Niklas Carlsson informerar. 

Niklas inleder att berätta om sin bakgrund, som tränare, förbundskapten och alpin chef. Han 

har även ingått i ledningen för alpina VM i Åre 2007 och har dessutom tre års erfarenhet som 

marknadschef inom FIS, internationella skidförbundet. 

Han känner stor entusiasm inför det här uppdraget. Det är en stor utmaning att jobba för att 

utveckla Skidsverige med den otroliga kraft som ligger i det ideella ledarskapet och han ser 

fram emot det. Vi utgår från en fantastisk säsong med fina sportsliga framgångar och ser fram 

emot VM i Falun 2015 och kandidaturen med VM i Åre, säger Niklas Carlsson. 

Vad jobbar SSF med idag? Framtidsfrågor, bäst i världen och alla på snö är några av de 

nationella utmaningarna. Summerat: det går ganska bra men med olika förutsättningar i vårt 

avlånga land. I söder är t.ex. tillgång på snö en framgångsfaktor medan i norr är detta inget 

man pratar om. 

Niklas berör också SSF:s organisation med förbundet delat på två orter Falun och Åre men 

betonar vikten av att vi är ETT förbund. 

Han kommer in på många delar som projektet ”Alla på snö” som har målsättning 100 000 

10-åringar på snö, 2011 hade vi uppnått 10 %. Ta tillvara de som gått på skidgymnasierna, 

En ny befattning som vice förbundsdirektör är tillsatt med Johanna S:t Clair Renard. 

Omförhandling av avtal med Vasaloppet pågår, troligen ingen större förändring av de pengar 

vi får. 

Diskussion om LOK stödet och vår rapportering. Hur bra är vi på att rapportera, inte särskilt 

bra. Konstateras att det är lättare inom lagsporterna, men det är viktigt att vi blir bättre det 

finns mycket pengar att hämta. 

Strategiska planen där SSF vill ha input till den summering som görs i augusti. Sedan går den 

ut på remiss i augusti-september. 

Niklas tackade för sig och han kommer att delta en stund på de grenvisa överläggningarna. 

Bohuslän-Dals ordförande Lars Karlsson tackar Niklas med en gåva i form av en 

Dalslandstjur i smide. 

 

Efter detta fortsätter de grenvisa överläggningarna. 

 

Återsamling och sammanfattning. 

Sammanfattning från de olika grenarna ADM, Längd och Alpint. (tilläggas bör att alpina 

gruppen inte är helt klara utan fortsätter en stund efter lunch). 

Bohuslän-Dals ordförande tackar alla delegaterna för ett väl genomfört ting. 
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