Protokoll för styrelsemöte Stockholms Skidförbund
Datum:
Tid:
Plats:
Närvarande:
Frånvarande:

Tisdagen den 8 november 2017
Kl. 18-21.00
RSM, Västmannagatan 4, 4tr
Karl Andersson, Louise Croneborg, Torkel Hansson, Björn Lidman, Åsa Markén,
Jonna Wallén,
Paula Lembke, Erik Björelind (LK), Peder Ekstrand (BK), Tom Rapaport (AK)

1. Sammanträdets öppnande
Louise öppnade mötet.
2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
3. Godkännande av föregående protokoll (konstituerande möte)
Protokollet godkändes.
4. Rapport: kommittéerna
Rapporter har inkommit via mail från kommittéerna.
Längd kommittén - har genomfört planerade aktiviteter under hösten. Bland annat
junior/seniorläger i Falun och Bosöläger med 70 barn vilka båda var mycket uppskattade.
Kommittén har planerat för ett flertal aktiviteter under 2018. Tävlingskalender ligger uppe på
StSF hemsida. Det finns önskemål från kommittén om fler utbildade tränare.
Alpina kommittén – har genomfört planerade aktiviteter under hösten och planerat för
aktiviteter under 2018. Kommittén har fått in fyra nya personer i år så nu är sammansättningen
följande:
•

Tom Rapaport

- Ordförande/Sammankallade

•

Lena Andersson

- v Ordförande

•

Mats Kallur

- Tävlingsansvarig

•

Pelle Sahlgren

- Träningsansvarig

•

Mathias Persson

- Träning/tävling

•

Åsa Boké

- Utbildningsansvarig
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•

Tobias Hellman

- Information

•

Carl Johan Borgenstam

- LVC Ansvarig

•

Stefan Lövblom

- Anläggning

Man saknar en ”tävlingsgeneral för LVC-finalen i Kläppen men annars är allt på rull.
Anläggningskommittén - Första mötet hålls den 16/11 och handlar om att besluta om struktur,
sätta mål, prioritera. Samt dra igång processen ang. de medel StSF har att dela ut till klubbarna.
Följande personer sitter med i kommittén:
•

Henrik Alvarsson- Täby IS Längdskidor

•

Peder Ekstrand - Backe

•

Pietro Nisson - Backe

•

Jan-Olof Furuhed Stockholm rullskidklubb

•

Stefan Lövbom - Täby SLK

•

Gustaf Martin -Lidingö SLK

•

Anders Röstin - Söders SOL Tyresö (längd)

•

Johan Faskunger, SSF anläggningsgrupp kommer även ha en stående inbjudan med syfte
att skapa transparens mot längdsidan i SSF.

•

Paula Lembke (ordförande)

I övrigt har ett bland annat möten genomförts med Täby SLK angående status kring Ullna, SSF för
att diskutera samarbete framåt. Och mailkonversationer med Haninge Kommun angående
Hamra, Lida angående de förbättringar de gjort inför säsongen, Stockholms Stad angående
rullskidbanor i Högdalen.
Backhoppningskommittén – har genomfört planerade aktiviteter under hösten.
5. Rapport: ekonomi
Karl gick igenom utfallet. Och det ser bra ut. Inga oförutsedda utgifter har inkommit. Utfall för
genomförda aktiviteter innevarande verksamhetsår har inte inkommit än men skall vara enligt
budget. Fylls i inför nästa möte.
6. Rapport: SSF Skidting Umeå 2017
Louise var på skidtinget i Umeå med Åsa Boké och Dag Svensson. 16 distrikt var representerade.
Stockholms distrikt står för ca en fjärdedel av totalt antal föreningar. Under tinget så
genomfördes skidrådet. Se bifogat protokoll.
Det var bra diskussioner under dagarna. I alpina gruppen diskuterades skador inom sporten.
Inom längd gruppen talade man mycket om utbildning.
Tanken med triangel till rektangel strategin diskuterades och riktlinjer för arbetet framåt.
7. Rapport: Möte på Stockholmsidrotten
Torkel berättade om mötet. Bidragssystemet från Stockholmsidrotten diskuterades. Syftet var att
se över att det stöttar de nya strategierna triangel till rektangel.
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Landstinget beslutar i feb/mars hur mycket de vill avsätta. Förra året var det totalt 21Mkr. Av
dessa delas 75% ut till de olika idrottsförbunden. 25% behåller man för att användas till andra
typer av idrottssatsningar. StSF fick 83 000 kr förra året.
Under mötet diskuterades hur pengarna kan delas ut på ett bättre sätt för att stödja RF nya
strategier. Mötet avslutades med att deltagarna fick med sig en uppmaningen att fundera över
hur man tycker att det skulle kunna utvecklas.
8. Planering för året samt genomgång och revidering av styrelsens arbetsordning och andra
styrdokument
− ansvar styrelsearbete och verksamhetsplan 2017/2018
Vi gick igenom fokusområden för 2017/2018 och satte ansvariga på respektive post. Louise
skickar ut och var och en i styrelsen responderar via mial innan mötet i december där det
kommer att följas upp.
Att göra: Var och en i styrelsen går igenom verksamhetsplan och arbetsordning inför nästa
möte i december.
−

tidsplan styrelsemöten
Vi gick igenom innehåll i kommande års styrelsemöten. Louise skickar ut förslag på tider för
nästa verksamhetsplan som var och en responderar på via mail innan nästa möte.

−

gemensam dokumentationsbank

9. Övriga frågor
SSF har skickat ett mail med information om World Snow day som kommer genomföras i
Hammarbybacken den 21 januari.
Erik har lyft att han vill kliva av som ordförande för Längdkommittéen. Louise ringer upp honom
för att stämma av.
10. Nästa sammanträde
Nästa möte – 12 januari.
11. Avslutning av sammanträdet
Louise avslutade mötet
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