Protokoll för styrelsemöte Stockholms Skidförbund
Datum:
Tid:
Plats:

Måndagen den 12 mars 2018
Kl. 18-22
Klarabergsviadukten 90A

Närvarande:

Louise Croneborg, Paula Lembke, Björn Lidman, Åsa Markén, Peder Ekstrand (BK),
Tom Rapaport (AK), Maria Backe (LK), Anna Åberg (LK), Jonna Wallén, Torkel
Hansson
Karl Andersson, Erik Björelind (LK)

Frånvarande:

1. Sammanträdets öppnande
Louise öppnade mötet. Detta möte var en workshop med inriktning på framtidsfrågor och
gemensamma diskussioner om hur vår idrott och verksamhet kommer kunna
utvecklas/förändras. Syftet var att kunna lyfta blicken och ta med sig information och idéer i
planeringsarbetet för kommande verksamhetsår som sätts igång i kommittéer och styrelse under
april/maj.
Inga övriga beslut eller punkter var planerade. Ekonomisk verksamhetsuppföljning har skett
utanför mötet.
2. Nuläge och trender – presentationer från respektive kommittéerna
Back kommittén
Aktuellt:

-

Ungdoms SM - I liten backe (K30). Guld för både herr- och damsidan vid bägge
tillfällena 2017/18.

-

Veteran VM förra veckan - Flera deltagare från Stockholm och Pietro tog Guld.

-

Live it (börjar i Maj)

-

Snöhoppning har genomförts senaste veckan

-

Uppsamlingsheat av intresserade Provapå-åkare. 6 barn (5 -9 år) kom och
hoppade

-

K60 - Anbudet (offentlig upphandling) läggs ut denna vecka
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Statistik:

Svårt att hålla uppe siffrorna så länge inte anläggningen är klar.
Träning och tävling:
I dagsläget kallas 20 barn till träningarna och 5-10 kommer i snitt nu under alpinsäsong.
-

Fysträning varje vecka löpande

-

Snöhoppning (efter några månaders uppehåll) sedan en vecka

Tävlingar sedan årsskiftet
-

6 deltagare på USM

-

Guld både Herr och Dam liten backe (K30)

-

2 Deltagare på SM

-

6 deltagare på Flying Tiger i Fagersta
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Läger och utbildning:
-

Lägerdagar ca 100

-

Utbildning ca 20

Önskemål och utmaningar:
Önskemål från kommittén är att genomföra läger och utbildning. Samt att det sker samarbeten
över kommittégränserna. Backhoppningen behöver synliggöras mer.
Våra äldre aktiva ungdomar växer ur anläggningen - vid 12 års ålder börjar man hoppa i K60 och
vid 14 i K90. Då vår största backe idag är K33 försvinner utmaningen och barnen tröttnar.
Anläggningen har under längre tid varit, och blir en ännu värre, Byggarbetsplats vilket gör det
svårt att behålla våra aktiva.
Tränare - idag helt beroende av vår Linda. Utbildar föräldrar på såväl nybörjar som högre nivå
Sommarhoppare – jobbar med att få Längd- och Alpinbarn att sommarhoppa.
Trender:
Samarbete med Norge
-

Läger läggs i Norge eller med Norrmän i Sverige

-

Norsk metodik med Norska Tränare

-

Utbildning av svenska ledare i Norsk regi

Fokus barn/ungdomsverksamhet flyttas söderut
-

Senaste Flying Tiger (största rikstävlingen) hade i år 21 deltagare – samtliga från
mellansverige

-

Fagesta 10 (arrangör)

-

Sollentuna 6

-

Falun 5

Alpinkommittén
Aktuellt:
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Träning och tävling:
Man kan börja i klubb från att man är 5 år.
Fler organisationer har börjat erbjuda alpinträning – tex Friluftsfrämjandet som har börjat med
skidskole-grupper och anläggningarna själva driver en del egna skidskolor.
Vid tävling betalar alla startavgift + liftkort. Liftkortet får anläggningen som betalning för att de
stänger av anläggningen för övriga åkare. Det är ofta subventionerat pris för de som tävlar.
Stockholm står för ca 30% av sveriges alpinåkare. Då det gäller elitnivå så är det inte ca 20-25%.
Nuläge:
Antal aktiva ligger lika, men inga köer längre. Så på sikt behöver man börja jobba med det igen.
Antal som tränar och antal som tävlar ligger lika vilket är bra. Även lägerdagar i StSFs regi ligger
kvar på en bra nivå.
Utbildning i StSFs regi är bättre men ligger fortfarande under den nivå som vi vill vara på.
Alla de 8 föreningar som finns i Stockholm är aktiva.
Föreningarna är nöjda med nuvarande upplägg. Men vill ha mer utbildning.
Den största utmaningen är att rekrytera ledare och åkare.
Trender:
Ökad professionalisering – man är villig att betala mer och därmed ställa högre krav.
Ökande träningsmängd året runt och längre ner i åldrarna. Klubbarna jobbar för att barnen inte
skall börja tävla och elitsatsa för tidigt.
Längdkommittén
Aktuellt:
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Längdklubbarna har idag ca 200 aktiva barn och ungdomar. Man har gjort ett arbete med att få
fler barn. Täby IS har vuxit. En del i det är anläggningen och att de har flera engagerade ledare.
Vasaloppet är en stark drivkraft för äldre att fortsätta åka så det är viktigt för längdåkningen i
stort.
Täby har gjort en stor satsning på kvinnor – de ha 45 aktiva nu.
Träning och tävling:
En åkare tävlar på landslagsnivå.
15 000 åkare i Vasaloppet från Stockholm.

Läger och utbildning:
1300 lägerdagar
430 utbildningsdagar
Önskemål och utmaningar:
Den stora utmaningen är anläggningar - behöver snö.
-

Nästa säsong så hoppas vi att Ågesta ska få klart en 5 km anläggning med konstsnö

Att attrahera barn och unga

-

Ett initiativ som tagits är Skidallians Stockholm som satts ihop för att driva
anläggningsfrågor och träningar etc för barn och unga.

Gärdet - SFF vill gärna att Gärdet skall användas mer men det finns inger klubb där så det är en
utmaning.
Anläggningskommittén
Det finns representanter från alla kommittéer i gruppen. Men det har varit svårt att få till ett
möte då alla är med.
En utbildning kommer tas fram en utbildning i hur man för dialog med kommunen och hur man
kan lösa finansieringslösningar. Här kan Kommittén hjälpa till. Det som hittills har brustit i möten
med kommuner är att ha rätt förberedelser till första mötet.
Mälarö SOK behöver se över status och hur situationen ser ut med de andra finansiärerna. Efter
att Kommittén gått igenom det så återkommer Paula till Styrelsen.
3. Hur ser StSF ut om 3 år – minnesanteckningar från gemensam sammanfattning av separata
gruppdiskussioner
Medlemsföreningar
Förmodligen kommer vi ha färre antal längdföreningar. Men antalet aktiva föreningar kommer
troligtvis bestå.
Åldersfördelning i föreningarna och aktiviteter
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Viktigt att hitta sätt att attrahera föräldrar och att få skidsporten attraktiv för barn och unga.
Ideellt vs kommersiellt (både i förening och anläggningar)
Vi behöver bli mer kommersiella. Behöver ta betalt för vissa saker. Människor kommer att vara
mer benägna att betala. Det blir än mer viktigt med en tydlig transparens.
-

Kan vara så att man har x antal träningar som ingår för medlemmar och sen betalar man
extra för vissa träningar.

-

Kan erbjuda enstaka kurser

-

Kan erbjuda klippkort på träningspass

Risken med det är att man då utarmar själva grundvärdena med att vara med i en förening – man
blir ”kund” istället för medlem.
Kommittéer – är träning, tävling, utbildning fortfarande vårt uppdrag?
Erfarenhetsutbyte är en av de viktigaste uppgifterna för kommittéerna. Inom alpina kommittén
funkar det här väldigt bra idag.
Organisation StSF (ideellt arbete, inköpta tjänster)
Människor i Sverige engagerar sig fortfarande ideellt i stor utsträckning, men man gör det på
andra sätt. Livslånga engagemang minskar och det sker en ökning i kortare engagemang i
specifika frågor som är relevanta och aktuella för en själv. Det här behöver vi agera utifrån i våra
föreningsverksamheter.
Fler väljer att betala för läger / träningar etc istället för att gå med i en förening och vara med på
deras medlemsträningar och läger. Man kan då ställa högre krav och tror säkerligen att man får
ett bättre innehåll.
Anläggningar?
Då det gäller antalet anläggningar så kommer det troligtvis finnas en till alpinanläggning och
minst en till längdanläggning.
Kan vi gå ihop med fler förbund – tex skidskytteförbundet för att driva frågan kring anläggningar.
Behöver ha fler som jobbar med anläggningsfrågan.
Då det gäller längd så blir skate alltmer vanligt bland de yngre vilket man måste ta höjd för då det
gäller anläggningarna.
När växer vi ur våra anläggningar?
Alpint – svårt att köra storslalom i de backar som vi har här. Teknik funkar.
Längd – måste få snö. Och för att få mer kuperade banor så behöver man ta sig upp till Dalarna.
När man börjar i skidgymnasium så byter man om man får bättre ekonomiskt stöd någon
annanstans.
Backe – behöver en 60 m backe för att ungdomarna (över 12 år) ska ha utmaning kvar. 90 m
börjar man hoppa vid 14. Ska man få upp antalet backhoppare i Stockholm skulle det behövas en
anläggning söder om stan.
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Andra frågor
Parasport Sverige skall upphöra – det behöver vi ta höjd för inom StSF.
4. Hur och vad drar vi vidare från dagens möte?
Intryck och anteckningar från detta möte tas med som underlag för planeringsarbetet inför nästa
verksamhetsår. Riktlinjer och prioriteringar kommer att fastställas av styrelsen vid nästa möte.
Budgetförslag presenteras av kommittéerna i juni och skall fastställas senast i augusti.
5. Övriga frågor
Inga övriga frågor behandlades på detta möte.
6. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde är 17 maj – OBS ändrat datum från ursprunglig planering – kl 18.
7. Avslutning av sammanträdet
Louise tackade för allas engagemang och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Åsa Markén

Louise Croneborg
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