Protokoll Förbundsmöte den 27 oktober 2012

§ 1 Förbundsmötets öppnande
Förbundsordföranden Mats Årjes hälsar alla ombud, inbjudna gäster och övriga
deltagare välkomna och förklarar SSF:s åttionionde förbundsmöte öppnat.
§ 2 Parentation
Förbundsordföranden utlyser parentation över några av skid- och
snowboardidrotternas ledare och aktiva som gått bort sedan föregående
förbundsmöte 2010 i Östersund. De bortgångnas minne hedras med en stunds
tystnad.
§ 3 Anföranden
Riksidrottsstyrelsens representant Helén Wiklund Wårell tackar för inbjudan till
Gällivare samt informerar om vad som händer inom RF/RS.
§ 4 Utdelning av utmärkelser och stipendier
Förbundsordföranden delar ut följande utmärkelser:
SSF:s förtjänstplakett i guld
Börje Hedqvist, Rosvik
Anders Säterkvist, Rättvik
SSF:s förtjänstmedalj i guld
Rogard Göransson, Åsarna IK
Hjärtefondens stipendier
Johan Sagner har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i fondstyrelsen för hjärtat
slår för skidor. Efterträdare blir Anders Säterkvist som delar ut stipendierna.
Årets stipendier om vardera 7000 kr delas ut till berörd SDF-representant för vidare
utdelning till följande unga aktiva:
Alpint:
Freestyle:
Snowboard:

Fredrik Bauer, IFK Mora (Dalarna)
Felix Elofsson, Landskrona Ski Club (Skåne)
Anthon Busch, Sälens IF (Dalarna)

Backhoppning:
Längdskidor:
Rullskidor:

Erik Gundersson, Sollefteå GIF (Ångermanland)
Marcus Fredriksson, Lycksele IF (Västerbotten)
Erik Finnskog, Tranemo IF (Västergötland)
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TELEFON
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§ 5 Summering av verksamhetsåren 2009/2010 och 2010/2011
"För exempellösa internationella framgångar, med nio OS-medaljer i Vancouver
som höjdpunkt. Förbundet har också lyckats behålla och utveckla en stark folklig
tradition genom stor förändringsbenägenhet och förmåga att attrahera unga
människor." Så löd motiveringen då Sveriges Centralförening för Idrottens
Främjande, SCIF, utsåg Svenska Skidförbundet till årets förbund 2010.
Vintern 2010/2011 var också året då Svenska Skidförbundets strategiarbete
inleddes. Ett arbete som ska få oss att nå visionen som fastslogs på SSF:s
förbundsmöte vid 100-års jubiléet 2008: Bäst i världen, alla på snö!
Från och med den 1 juli 2011 ingår skidorientering som gren i Svenska
Orienteringsförbundet. Vi vill passa på att tacka svensk skidorientering för deras
engagemang och insatser under åren med Svenska Skidförbundet och samtidigt
önska dem lycka till i framtiden.
Verksamhetsåret 2011/2012 bjöd på framgångar, pallplatser och en nyckfull vinter.
Det var också året då en av våra absolut största profiler valde att avsluta sin
tävlingskarriär, Anja Pärson. Med bland annat 19 mästerskapsmedaljer, 42
världscupsegrar, 95 pallplatser och två totalsegrar i världscupen är Anja en av våra
mest framgångsrika atleter genom tiderna.
Svenska Skidförbundets rekryteringsprojekt Alla på snö, som är en del av den
strategiska planen har tagit en ordentlig fart. Nära 8 000 barn i tio-årsåldern fick
vintern 2011/2012 möjlighet att komma i kontakt med snö på ett eller annat sätt.
Projektet gick även till final i FIS, Internationella Skidförbundets, Snow Kids award
och av 21 länder blev det en fin fjärdeplats till Sverige. Med det i bagaget känns
det extra motiverande att köra vidare. Målet är att 16 000 tioåringar runt om i
Sverige ska få chansen att glida på snö och vara en del av FIS World Snowday
den 20 januari 2013.
§ 6 Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet
FD förrättar upprop efter upprättad röstlängd. 37 ombud, som representerar 21
distrikt där 4 av de 8 röstberättigade föreningarna är närvarande. Ombuden som
nominerats av de aktuella föreningarna är stadgeenligt utsedda av respektive
distrikt och ingår i distriktens representation.
Blekinge SF(1): Mikael Jonsson, Bohuslän-Dals SF (1): Lars Karlsson, Dalarnas
SF (5): Anders Säterkvist, Lars-Erik Rosenqvist, Anders Rainer, Rolf Hammar
Gotlands SF (1): ej närvarande, Gästriklands SF (1): ej närvarande, Göteborgs
SF (1): Lars Eriksson, Hallands SF (1): Håkan Edvardsson, Hälsinglands SF (1):
Kalle Bylin, Jämtland-Härjedalens SF (6): Gunnar Sandberg, Anders Edvinsson,
Rogard Göransson, Anders Olofsson, Ingela Hiltula, Medelpads SF (1): Roland
Granlund, Norrbottens SF (3): Håkan Spett, Jan Sipla, Jan Klein, Skånes SF (1):
Nils-Arvid Olofsson, Smålands SF (3): Sven-Inge Wärnsved, Cecilia Hedin,
Stockholms SF (3): Pietro Nilsson, Stefan Bessman Södermanlands SF (2):
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Alexander Junker, Björn Portström, Upplands SF (2): Martin Söderberg.
Värmlands SF (2): Thore Berglund, Jan Nilsson (2), Västerbottens SF(3): Leif
Hedman, Västergötlands SF (2): Hans Haavik, Lars Gunnar Borén,
Västmanlands SF (1): Martin Landås, Ångermanlands SF (4): Carl-Gerhard
Lindberg, Roger Svensson, Östergötlands SF (1): Lars Grennberger samt Örebro
Läns SF (1): Britt Carlsson.
Förbundsmötet godkänner fullmakter och förteckning på inregistrerade ombud
samt fastställer röstlängden till 45 röster.
§ 7 Fastställande av föredragningslista för mötet
Förbundsmötet beslutar att fastställa föreliggande stadgeenligt fastställd
föredragningslista.
§ 8 Fråga om Förbundsmötets behöriga utlysande
Förbundsmötet beslutar att SSF:s förbundsmöte 2012 utlysts i laga ordning.
§ 9 Telegram till SSF:s Hedersledamot Hans Majestät Konungen
Enligt gammal sed vid SSF:s förbundsmöten har SSF sänt telegram till förbundets
Hedersledamot Hans Majestät Konungen, vilken svarat med en hälsning till SSF:s
åttionionde årsmöte och lyckönskningar inför vinterns tävlingar.
§ 10 Val av mötesordförande
Förbundsmötet beslutar att till mötesordförande välja Carl Eric Stålberg Västerås.
§ 11 Val av protokollsekreterare för mötet
Förbundsmötet beslutar att till protokollsekreterare utse Katarina Fahlén, Falun
med bisittare Niklas Carlsson, Åre.
§ 12 Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötets
protokoll samt erforderligt antal rösträknare
Förbundsmötet beslutar att utse till protokolljusterare och tillika rösträknare Anders
Rainer, Dalarnas SF samt Lars Karlsson, Bohuslän Dals SF.
§13 Behandling av verksamhetsberättelserna för de senaste två
verksamhetsåren
a/ Verksamhetsberättelser för de två senaste verksamhetsåren
Förbundsmötet beslutar att med godkännande lägga förbundsstyrelsens
verksamhetsberättelser för såväl 2010/2011 som 2011/2012 till handlingarna.
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b/ Förvaltningsberättelser för de två senaste verksamhetsåren
Mötesordföranden hänvisar till förvaltningsberättelserna i verksamhetsberättelserna
för åren 2010/2011 och 2011/2012. Inga yrkanden framförs.
Förbundsmötet beslutar att godkänna förbundsstyrelsens förvaltningsberättelser
för räkenskapsåren 1 juli 2010–30 juni 2011 och 1 juli 2011–30 juni 2012.
c/ Revisorernas berättelse för samma tid som verksamhets- och
förvaltningsberättelserna omfattar
Förbundsmötet beslutar att lägga revisorernas berättelser för verksamhetsåren
1 juli 2010–30 juni 2011 och 1 juli 2011–30 juni 2012 till handlingarna.
§ 14 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Revisor Mari Anne Andersson-Sager redogjorde för revisorernas arbete samt
informerar om den senaste revisionsberättelsen.
Förbundsmötet beslutar att bevilja styrelsen och FD ansvarsfrihet för de två
räkenskapsåren.
§ 15 SSF: s strategiska plan
Ett arbete med att ta fram en strategisk plan för Svenska Skidförbundet har pågått
sedan våren 2010 där skid-Sverige involverats på alla nivåer.
Bland annat har distrikten varit med i framtagandet av planen.
Ett antal expertgrupper bildades också där SSF-personal ingått med specifika
kompetenser.
Det finns ett antal strategiska fält som ingår i planen och de kommer att vara
centrala för SSF:s fortsatta utveckling av såväl verksamhet som organisation.
Tillsammans pekar detta ut vägen mot 2016.
Förbundsmötet beslutar att anta den strategiska planen.
§ 16 Motion nr 1.
Motion om stadgekomplettering (inkommen från Smålands Skidförbund).
Förbundsstyrelsen föreslår:
att Förbundsmötet bifaller motionen
Förbundsstyrelsens utlåtande:
Vasaloppsföreningen Sälen-Mora är ansluten som förening till Svenska
Skidförbundet och har utvecklats till det största längdskidarrangemanget i Sverige.
Vasaloppets betydelse för sporten är enorm och har en unik ställning som arrangör
både nationellt och internationellt.

4

Förbundsstyrelsens uppfattning är att det är dags att Vasaloppsföreningen SälenMora skall få en plats i Svenska Skidförbundets beslutande organ, Förbundsmötet,
jämförbar med de skidföreningar som har förslags- och rösträtt vid Förbundsmötet.
Förbundsmötet beslutar att bifalla motionen.
§ 19 Fastställande av årsavgift för 2012/2013 och 2013/2014
Förbundsmötet beslutar att behålla nuvarande årsavgifter med tre
medlemskategorier.
§ 20 Val av förbundsordförande tillika ordförande i förbundsstyrelsen för två
år
Förbundsmötet beslutar enhälligt att välja Mats Årjes, Leksand till
förbundsordförande, tillika ordförande i förbundsstyrelsen, för en tid av två år.
§ 21 Val av tre ledamöter i förbundsstyrelsen för en tid av fyra år
Förbundsmötet beslutar enligt valberedningens förslag att till ledamöter i
förbundsstyrelsen för fyra år utse Anders Bäck, Stockholm (omval), Emelie Öhrstig,
Stockholm (nyval) samt Göran Nilsson, Eksjö (nyval).
§ 22 Val av två revisorer samt två revisorssuppleanter på två år
Förbundsmötet beslutar att som revisorer välja Jens Edlund, Östersund (omval)
och Mari Anne Andersson-Sager, Norrköping (omval) samt som
revisorssuppleanter Thomas Almqvist, Karlskrona (omval) och Lars Magnusson,
Östersund (omval).
§ 23 Val av ordförande i valberedningen
Förbundsmötet beslutar att välja Anders Sträng, Varberg till ordförande i SSF:s
valberedning.
§ 24 Val av tre ledamöter i valberedningen
Förbundsmötet beslutar att välja Pia Andersson, Borensberg (omval), Margareta
Helander, Fränsta (omval) samt Stefan Bessman (nyval) till ledamöter i SSF:s
valberedning.
§ 25 Information om hantering av SSF:s officiella informationskanaler
Vid möte den 23 september 2010 beslutade förbundsstyrelsen att avsluta
produktionen av den tidigare officiella informationskanalen Ski & Board Magazine
och istället satsa på ett digitalt nyhetsbrev.
Antalet prenumeranter har stadigt ökat och vi kan tydligt se att satsningen med
nyhetsbrevet varit oerhört lyckad.
Webbplatsen är också ett viktigt informationsorgan för Svenska Skidförbundet.
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§ 26 Avslutning
Mötesordföranden Carl Eric Stålberg tackar, överlämnar ordförandeklubban till
förbundsordföranden Mats Årjes, som i sin tur tackar Carl Eric för ett väl genomfört
förbundsmöte.
Mats Årjes uttrycker sitt varma tack för det fortsatta förtroendet att leda förbundet
som ordförande in i en ny tvåårsperiod mot nya tuffa utmaningar, spännande mål
och förhoppningsvis fortsatta framgångar. Mats utlovar full fokus på den
ansvarsfulla uppgiften.
Förbundsordföranden tackar därefter alla ombud, gäster och övriga deltagare och
avslutar det åttioåttonde förbundsmötet.

Katarina Fahlén
Mötessekreterare

Niklas Carlsson
Förbundsdirektör

Justerat

Mats Årjes (§§ 1-10 samt § 26)
Förbundsordförande

Carl Eric Stålberg (§§ 11-26)
Mötesordförande

Anders Rainer
Protokolljusterare

Lars Karlsson
Protokolljusterare
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