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Dagordning för årsmöte Södermanlands Skidförbund 2020-21 

 

Plats: Teams 

Tid: kl. 19:00 30 november 2021 

 

1 Mötets öppnande inklusive upprop och fastställande av röstlängd 

2 Godkännande av föredragningslista 

3 Beslut om årsmötet är behörigt utlyst 

4 Val av mötesordförande 

5 Val av mötessekreterare 

6 Val av protokolljusterare 

7 Fastställande av verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse samt revisionsberättelse för 

huvudstyrelse samt alpina kommittén och längdkommittén för perioden 1 juli 2020 - 30 juni 

2021 

8 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

9 Inkomna motioner 

10 Fastställande av verksamhetsplan, ekonomisk plan samt fastställande av årsavgift för 

specialdistriktsförbund 

11 Val av ordförande till styrelsen 

12 Val av ledamöter till styrelsen 

13 Val av revisor samt revisorsersättare 

14 Val av ledamöter till valberedning 

15 Val av ombud till Svenska skidförbundets årsmöte 

16 Val av ombud till SSF årsmöte 

17 Årsmötets avslutande 



 
 

Årsberättelse Södermanlands Skidförbund 2020/2021 

Styrelsen för Södermanlands Skidförbund för härmed avlämna följande berättelse för 

verksamhetsåret 2020 – 2021. 

Verksamhetsåret löper för perioden 1 juli 2020 till 30 juni 2021. Förbundet har valt detta så att 

redovisning och berättelse därmed följer skidsäsongen. 

Styrelsen har under året bestått av: 

Andreas Andersson NOAK  Ordförande   

Jenny Lindholm TSK  Kassör 

Niklas Ericsson  BSLK  Sekreterare 

Carl Ribbegård  Ålberga-GIF Ledamot 

Eva Forssell  BSLK  Ledamot 

     Ordf. AK 

Revisorer: 

Patrik Heckscher BSLK      

Valberedning: 

AK samt LK nominerar till styrelsen 

 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 2 protokollförda sammanträden. 

Under hösten rullade barmarksträning och förberedelserna igång i klubbarna men kom att 

stoppas under november pga ökad smittspridning och restriktioner. 

Med restriktioner som begränsat antalet deltagare har flera tävlingar ställt in och i 

Södermanland genomfördes endast en alpin barn- och ungdomstävling.  

Även denna säsong stoppades all tävlingsverksamhet som var sanktionerad av Sv. 

Skidförbundet. 

 

Styrelsen  

 

Södermanlands Skidförbund 



 
 

Alpina kommittén 

 

AK Sörmland har under året bestått av deltagare från Tunafors SK, Båsenberga SLK, Nyköping 

(Noak)  

 

Vi har haft protokollförda möten och dialoger via facebook och mail.  

Vi har haft en bra dialog med region 4 angående tävlingskalender och inställda aktiviteter. 

 

Vi har genomfört ett Fartläger/tävling i SG för U14U16 i Funäsdalen tillsammans med Uppland 

och Västmanland 

Vi har deltagit i en arbetsgrupp tillsammans med Uppland och Västmanland för att arrangera en 

gemensam Lvc-final för U12/14 i Björnrike/Klövsjö som tyvärr blir inställd. 

 

AK´s ambition detta år har varit att skapa en bättre och bredare kontaktyta mellan skidåkande 

barn och ungdomar i Sörmland.  

Vi vill fortsätta utveckla samarbetet mellan klubbarna och ge möjlighet till bra träning ihop.  

 

Aktiviteter som skett under året:  

. Skapande ett tävlingsprogram som tyvärr blev inställt av Covid-19 

. Ambitionsläger U16 tillsammans med Västmanland både utomlands och i Sverige 

. Ambitionsläger U14 tillsammans med Västmanland i Sverige 

. Distrikts läger v 8 för U12/U16 i Sälen med inhyrda tränare från ASÅ 26 tränande ungdomar 

   

Tyvärr blev större delen av säsongen och tävlingarna inställda  

. Södermanland deltog i Fartläger och Super G tävling i Funäsdalen 

. YJSM, ÄJSM, USM och LVC-Finaler tyrärr inställt denna vinter. 

. Speedski med tävlande från Södermanland i både SM och Internationella tävlingar 

. Skicross tävlingar i Sverige 2 st deltagare. 

. Mälarcupen tyvärr inställd 

. Vemdalsslalom med åkare från Södermanland, Bäst lyckades Tyra Ericsson med en 15:e plats i 

SL U14 

. Fp-cupen arrangerades i Båsenberga med ett Covid-19 anpassat arrangemang  

. Inom Parasporten har vi Oliver Rönnelin som deltagit på flera läger i vinter 

. 7 st ungdomar från Södermanland går på skidgymnasium runt om i Sverige. 

 

 



 
 

Dessa har ungdomar har varit duktiga på att representerat Södermanland på Fis-tävlingar runt 

om i Sverige. Vi har flera topp 10 resultat i vinter, Timmy Johansson tog sin första seger i 

Tärnaby och har varit på pallen vid flera tillfällen, Lovisa Sandberg har radat upp topp 10 

placeringar och varit på pallen vid flera tillfällen i vinter. Linus Berlin har även han några fina 

topp 10 placeringar. 

Man har även denna vinter lyckats genomföra samtliga Usm-kval för U16! 

 

Flera åkare har deltagit i ytterligare träningsläger utomlands och i Sverige. 

Med en annorlunda säsong utan snö och Covid-19 pandemi har vi satt Södermanland på kartan 

i Alpina Sverige med många riktigt bra resultat. 

Nu blickar vi framåt och hoppas på en kanonsäsong 21/22 med nya utmaningar. 

 

Vingåker 2021-06-16 

AK genom Eva Forssell  



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

Övergripande mål för Södermanlands skidförbund 2021-2024 

 

Stödja och verka genom de olika klubbarna i distriktet genom LK och AK 

 

Aktivt delta och påverka SSF för att tillgodose distriktets föreningar 

 

Driva och påverka utvecklingen av sporten inom distriktet genom att ge klubbarna möjligheter 

till utbildning via SISU och SSF 

 

Arbeta aktivt mot föreningarna för att rapportera in fler lärtimmar. 

 

Stödja en breddsatsning för att få fler barn och ungdomar på skidor genom LK och AK 

 

Stödja en elitsatsning inom distriktet genom ekonomiskt stöd till LK och AK 

 

Verka för förbättrade möjligheter för föreningar att påverka och samverka med sin kommun 

 

Verka för att utveckla och underlätta för fler grenar som utövas inom SSF att också kunna 

utövas inom SDF  

 

Verka mot mobbing, särbehandling, alkohol och droger. 

 

 

 



 
 

 

Verksamhetsplan Södermanlands skidförbund 2021-2022 

 

Styrelsearbete 

Regelbundna styrelsemöten 

Använda styrelsemöten för lokalt uppsökande 

Deltagande i SSF årsmöte 

 

Utbildning 

Verka för utbildningsinsatser för ledare och unga ledare 

Verka för utbildning inom rapportering av lärtimmar 

 

Tränings och tävlingsverksamhet 

Ansvar för fördelning mellan AK och LK 

LK medverkan och genomförande av läger, DM, ICA cup och Folksam Cup 

AK medverkan och genomförande av läger, DM, Lilla Världscupen, Sörmlandscupen, USM och 

JSM 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Utvecklingsplan 2021-2022 

 

Fortsatt samverkan av styrelsearbetet i samverkan med LK och AK genom att respektive 

kontaktpersoner är med på styrelsemötena samt får mer ansvar för respektive verksamhet. 

 

Fortsätta att skapa kontaktvägar mellan föreningarna och SISU för utbildningsinsatser genom 

information till föreningarna om vilka möjligheter som finns genom LK och AK. 

 

Ge klubbarna möjlighet till att utbilda fler ledare och att ta hand om ungdomar som ej längre 

vill vara aktiva genom stöd från SDF samt SSF. 

 

Stödja LK och AK genom ekonomiska bidrag. 

 

Fortsätta att utveckla SDFs hemsida och hålla den aktuell samt att vara aktiv på sociala forum. 

 

Arbeta aktivt till att utveckla möjligheter till intäkter till SDF för att långsiktigt stärka 

verksamheten. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Ekonomisk plan för Södermanlands Skidförbund 2021/2022 

    
Intäkter  
Årsavgifter och anslag SSF 70 000  
Medlemsavgifter SDF 20 000  

20 kronan 7 500  
Verksamhetsbidrag SIF 10 000  
Vasaloppet 50 000  

 157 500  

Kostnader    
Verksamhetsbidrag till kommittéer  170 000  
Priser  10 000  
Stipendier*  35 000  
Övriga bidrag till aktiva åkare (<25år)  10 000  

Möten  1 500  
Bankkostnader   1 000  

  217 500  

    
Budgeterat underskott med  -70 000  

    
*Stipendium för 7 åkare à 5 000 kr    

    
Ingående balans 2021-07-01 kassa och bank är 665 384 kr. 

    

 
 

 

 

 


