Protokoll från styrelsemöte Stockholms Skidförbund
Datum:
Tid:
Plats:
Närvarande:

Frånvarande:

6 februari 2017
Kl. 18-22
RSM, Västmannagatan 4, 4tr
Karl Andersson, Louise Croneborg, Torkel Hansson, Paula Lembke, BjörnLidman,
Åsa Markén, Rikard Schwalbe, Erik Björelind (LK), Tom Rapaport (AK), Maria Backe,
Olof Ekberg, Torbjörn Karlsson, Karin Larsson
Peder Ekstrand (BK), Olle Yttermo, Henrik Aflodal,

1. Bakgrund
Presentationsrunda
Louise drog bakgrund till vad som gjordes inom styrelsen under 2016.

2. Sammanträdets öppnande
Louise öppnade mötet.
3. Godkännande av dagordningen
Rickard vill lägga till ” vad händer under året?” under punkt 8.
Dagordningen godkändes.
4. Godkännande av föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes.

5. LKs roll och uppdrag – hur vill vi samverka?
Historiskt har styrelsen och kommittéerna jobbat separat. Fokus nu att arbeta bättre
tillsammans.
Genomgång av LKs arbete:
•

Ledamöterna är väldigt insatta i sina verksamheter och arbetat på under säsong.
Och sen har en uppföljning gjorts i efterhand.
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•

Målen är nya utifrån RF och Skidförbundets triangel -> rektangel vilket är viktigt
för att sätta agendan framåt. Vi behöver jobba mer med att främja bredden. StSF
kan ge stöd i dessa frågor. En stor samverkanseffekt är anläggningsfrågan.

•

Viktigt att tydliggöra vem som gör vad – styrelse och kommittéerna – och vilka
mandat har vi.

•

LK upplever att de behöver lite tid för att samla sig och veta vad man vill. Det
behövs innan LK kan samarbeta effektivt med de andra grenarna.

Genomgång av samarbetet mellan StSF Styrelse och kommittéerna:
•

Så långt möjligt ska organisationen var platt.

•

Enligt stadgarna så utser styrelsen ordföranden i kommittéerna. Och
kommittéordföranden är adjungerad till alla styrelsemöten.

•

Behovet av att se över stadgar och organisation diskuterades. Skall t.ex.
ordföranden i kommittéerna sitta med som förtroendevald i styrelsen? Det är
styrelsens ansvar att se över stadgar, vilket kan bli aktuellt under nästa
verksamhetsår.

•

Viktigt att skapa en dialog och tillit till varandra. Viktigt med mandat och
kommunikation mellan styrelse och kommittéer och en ordentlig struktur för att
undvika missförstånd

•

Fundera på om vi kan förbättra och effektivisera budgetprocessen. Styrelsen
sätter ramarna för inriktning vilket kommittéerna får som underlag.

•

Viktigt att förtydliga förväntningarna mellan – klubbarna, kommittéerna, styrelsen.

6. Skidting 2017 – syfte och projektplan
Rikard drog igenom tankarna och planen för Skidtinget.
Syftet är att byta erfarenheter och informera från StSF och kommittéer för att utveckla
skidåkningen i Stockholm.
Tanken är också att genomföra ett antal workshops. Syftet med respektive WS är att ge
underlag för att jobba vidare med olika frågor – både för styrelse, kommittéer och
klubbar.
Målgrupp är anslutna föreningar. Givetvis får även personer som är medlemmar i
föreningarna också medverka. Men fokus och teman tas fram utifrån vad som är mest
intressant för föreningarna.

Innehåll förslag:
•

Information från Styrelse och Komittéer

•

SISU – hur söker man bidrag?
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•

Anläggningar

•

Vilket erbjudande har vi som förening? Hur ska vi sälja föreningen till potentiella
medlemmar?

•

Gemensamma utmaningar – snö, tränare, inkludering och mångfald.

Mål: 3 st från varje aktiv klubb.
Projektgrupp
•

Karin - Projektledare

•

Rikard - Styrelsen

•

Olof - Längd

7. Kommunikationsplan, hemsidan, facebook och IT – nästa steg
Flyttades till nästa möte.

8. Uppföljning av verksamhetsplaner och budget:
Kommittéerna
Tom, alpint:
•

Hammarbybacken var väldigt lyckat.

•

Fokus – ungdomar och ungdomsverksamhet – fartläger, träning och läger 13-14
år och 15-16 år uppe i Funäsdalen. Kommittén Samordnar alla klubbars
medlemmar.

•

Svealandsfinal – damer / herrar 11-12 år. Körs i kläppen. Ca 150 åkare i varje
klass.

•

Årligt arrangemang – ENL FIS-tävling i Flottsbro. Syftet är att göra ett kul
arrangemang på hemmaplan för att behålla åkare.

•

Utbildningsfrågan släpar lite för Unga ledare och kommunikation pga
personresursbrist. Tom tar med sig frågan om det hjälper att få hjälp med en
person utifrån som kan hjälpa till.

•

Input från Louise – lägg upp inlägg från alpint, som läggs upp på alpina FB
gruppen, även på StSF FB grupp.

•

Skolningsläger – förberedelser för skidgymnasium etc. Tre olika steg – öppet,
uttagning 1, uttagning 2. Stockholms distrikt dominerar i antal uttagna. På lägret
är det även en uttagningstävling till 2 internationella tävlingar. Av 6 åkare är 4
Stockholmsåkare vilket är väldigt roligt.

•

Ambitionsläger skall köras som förut.
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•

Utmaningar är anläggningar, snö, långsiktigt en rekryteringsutmaning. Många
börjar träna men fortsätter inte till att tävla.

Erik, längd:
•

Bosöläger för barn och ungdomar genomfört i oktober.

•

Genomfört DM – enskilt och stafett trots flytt pga vädret. 250 enskilda och 20 lag.
Ökat antal barn ungdomar Från i år åker damerna lika långt som herrarna på de
enskilda sträckorna. Förändringen är beslutad utifrån önskemål från XCQ.

•

Anläggningsfrågan stor – men fortfarande inte helt samordnade. Tas upp i LK.

•

Saltis konstsnöspår är en ny anläggning för i år.

•

Samordning inför Världskupp i Stockholm – tidsfönstret för att det skall kunna bli
världskupp nästa år börjar stängas. Tävlingen kommer i sånt fall att flyttas – dvs
Slottssprinten kommer inte att genomföras. SSF skall prata med Stockholms
Stad. Erik och Louise synkar sig i frågan.

•

ICA kupp 13-14 Folksam kubb 15-16. I år skickas fullt lag till båda. Stockholm har
fått dispens att ta med 1st extra aktiv till Folksam Cup.

•

Långloppen har fått ställas i år.

Torkel, backe:
•

Bygget har börjat i Sollentuna så det går inte att använda anläggningen under den
närmaste tiden.

•

Köpt skidor och utrustning.

•

Utbildning genomfört.

•

Janne Boklöv har engagerats vilket fått bra genomslag i lokaltidningar etc.

Styrelsen
•

Louise var på RF:s julmingel på Idrottens hus

•

Louise har varit på möte med Stockholmsidrotten. Alla SDF-ordförande (det finns
totalt 71 i Stockholm) var inbjudna. Fokus låg på att berätta om vad
Stockholmsidrotten nu gör för att anpassa sin verksamhet till RFs ny strategi
(triangel till rektangel). Bra möte och initiativ. Känns viktigt att synas i dessa
sammanhang och också bra att nätverka med andra distriktsförbund.

•

Ekonomin är under kontroll. Samma frågeställningar som tidigare år ang avgiften.
Men trenden är att föreningar avvecklas. Mest gamla kompisgäng och
företagsföreningar.

•

StSF får en summa pengar som ersättning för volontärerna som ställt upp i
Hammarbybacken. Styrelsen beslutade att hantera pengarna på samma sätt som
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förra året, dvs att ersätta respektive klubb med 350 kronor per medlem och
volontärdag. Överskottet hanteras av kansliet och har budgeterats i
kommittéernas arbete.
•

Louise och Paula har träffat Ola Strömberg i SSF för att bl.a. lyfta StSFs behov av
att ta fram en gemensam strategi för Stockholm.

•

Stockholm Stad vill bara ha en kontaktperson gentemot Skidförbundet. Därför
väldigt viktigt att samordna sig.

•

Ola har tagit över ansvaret för Anläggningsgruppen. Viktigt att tydliggöra vem som
äger frågorna och relationerna. Bollen ligger hos Ola att bjuda in till ett möte för
att styra upp det.

•

Konstsnöspårsanläggningar är distriktsfrågor. Det måste finnas en
eldsjäl/klubb som StSF genom Paula kan stötta. StSF tar inga egna initiativ.

•

Paula har träffat Serneke. Vi hoppas att det blir en inomhusanläggning i
Stockholm. (inom 3 år). Serneke kikar också på att bygga en alpinanläggning i
GBG i första hand.

•

Gällande inomhusanläggningar krävs det att vi samarbetar med Svenska
Skidförbundet och /eller andra distrikt för att ta fram en gemensam strategi.

•

Utomhusanläggning i Hamra/Botkyrka kommun har genom OS fått prioritering.
Exakt vad som hänt vet vi dock inte då det är Svenska skidförbundet som äger
relationen med Botkyrka.

•

Alla kommuner brottas med är bostadsbyggande vilket gör att
skidanläggningsfrågan kommer längre ner i priolistan.

•

OS-projektet sätter fokus på skidfrågan vilket är väldigt positivt.

9. Anläggnings- och utvecklingsprojekt
Styrelsen har tagit fram riktlinjer för hur potten pengar för anläggnings- och
utvecklingsprojekt skall användas och har bett kommittéerna komma med ytterligare
förslag innan årsskiftet.
Alpint och backe har meddelat att de inte har några konkreta förslag eller önskemål på
projekt/aktiviteter. Längd återkommer angående den fördelning av anläggningsbidrag
som de sedan tidigare äskat.

10. Övriga frågor
Louise och Björn går till årsstämma onsdagen den 29 mars 2017 kl 18 för
Stockholmsidrotten, Stockholms Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Stockholm.
Paula går på Stockholms idrottshistoriska förenings årsstämma den 21 mars 2017 där
Hans Vestberg (ordförande SOK) också talar.
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11. Nästa sammanträde
Kommande sammanträden blir den 14 mars och 16 maj
Plats: Holländargatan 21A alternativt Västmannagatan 4

12. Avslutning av sammanträdet
Louise avslutade mötet

Vid protokollet
Åsa Markén

Justeras
Louise Croneborg
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