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

Torsdagen den 17 maj 2018
Kl. 18-21.00
Boliden, Klarabergsviadukten 90A
Louise Croneborg, Torkel Hansson, Paula Lembke, Åsa Markén, Jonna Wallén, Jerker
Åberg (valberedningen)

1. Sammanträdet öppnandes
2. Mötesdeltagarna godkände dagordningen
3. Mötesdeltagarna godkände föregående protokoll
4. Rapport från kommittéer/arbetsutskott
Verksamhetsplaner, nyckeltal 17/18
Vi gick igenom verksamhetsplanen för styrelsen och kommittéerna.
Styrelsen
•

Allt är klart eller på gång förutom hemsidan som behöver uppdateras.

Anläggningskommittén
•

Har kommit långt med flera frågor förutom att få till möten med kommittémedlemmarna
och därigenom inte heller struktur för arbetet.

Alpinkommittén
•

Allt förutom att dokumentera och sprida Värdegrunder är klart eller på gång.

Backe
•

Alla aktiviteter är klara eller på gång.
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5. Ekonomirapport
Budgeten för året gicks igenom. Det är två poster som sticker ut. Bingon har gett mindre än
planerat och budget för Anläggningskommittén kommer inte att användas.
Längdkommittén har inkommit med en fråga om att allokera om budget om 49 000 kr till inköp
av kläder i juniorstorlekar och chipläsare som styrelsen godkänner.

6. Fastställa vision och prioriterade områden
Beslut tas att befintlig vision ligger kvar ” Skidsport året om för alla Stockholmare – motionär,
barn, ungdom, elit ”.
Följande områden för styrelsearbetet ska prioriteras under kommande verksamhetsår
•

Anläggningsfrågan för samtliga grenar

•

Ekonomisk plan för StSF – ta fram

•

Samverkan med kommittéerna

•

Inkludering av Paraidrotten i StSF – utred möjligheter

•

Förbättra kommunikationen från StSF

•

Stöttning av unga stockholmsidrottares elitsatsning efter gymnasiet – utred vilken roll StSF
kan ta

7. Fastställa budgetriktlinjer för kommande år
Följande ska styra budgetarbetet för det kommande verksamhetsåret:
•

Totala budgeten för StSF 18/19 beräknas vara lika stor som 17/18.

•

Fördelningen mellan kommittéerna beror på vilka aktiviteter som inkommit i äskanden och
verksamhetsplaner.

•

Verksamhetsplaner med aktiviteter och nedbrutna kostnader skall tas fram av kommittéerna.
Varje kostnadspost ska redovisas transparent.

•

De aktiviteter som genomförs skall ha ett fokus på bredd och ha någon form av
självfinansiering från deltagarna.

Åtminstone följande områden ska bearbetas och brytas ner i aktiviteter i varje kommittés
verksamhetsplan
1. Rekrytering
2. Utbildning av ledare och funktionärer
3. Skapa möjligheter till träning
4. Samordna och sanktionera tävlingar
5. Tydliggöra vad kommittéerna gör (en kommunikationsansvarig per kommitté ska utses för
att kunna kommunicera relevanta och kontinuerliga nyheter)

2(3)

8. Godkännande av interimsbudget för kommittéerna juli-oktober
Backe och alpint har inte inkommit med något. Längd har inkommit med ett förslag om enligt
följande:
•

I år planeras två träningsläger under sommaren enligt nedan, den budgeterade kostnaden
efter egenavgifter uppgår till 75 000.

•

Därtill planeras ytterligare ett träningsläger på Bosön enligt samma koncept som tidigare 5-6
år, den budgeterade kostnaden efter egenavgifter uppgår till 38 000

•

Styrelsen godkänner inkomna äskanden. Aktiviteterna och budgeterade kostnader läggs in i
LKs budget för kommande verksamhetsår.

9. Ny ordförande LK
Styrelsen tar beslut om att Anna Åberg från IKJ Haninge tar över som ordförande för
Längdkommittéen fom 1 juli efter Erik Björelind. Styrelsen välkomnar Anna och tackar Erik för fint
arbete och engagemang.
10. Status Skidting 2018 (Jonna)
På grund av få anmälningar tog styrelsen beslut om att ställa in Skidtinget och flytta innehållet till
kommande årsmöte.

11. Frågor från SSF – var står vi?
Louise stämmer av med Ola. Frågorna tas upp i styrelsen vid senare tillfälle.
12. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
13. Nästa sammanträde
Nästa möte är 12 juni
14. Avslutning av sammanträdet
Louise avslutade sammanträdet

Vid protokollet

Justeras

Åsa Markén

Louise Croneborg
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