Noteringar styrelsemöte Stockholms Skidförbund
Datum:
Tid:
Plats:
Närvarande

Tisdagen den 12 juni 2018
Kl. 18-21.00
Boliden, Klarabergsviadukten 90A
Karl Andersson, Louise Croneborg, Torkel Hansson, Paula Lembke, Björn Lidman, Åsa
Markén, Jonna Wallén, Erik Björelind (LK), Peder Ekstrand (BK), Tom Rapaport (AK),
Lena Andersson (AK)

1. Öppnade av möte
Louise öppnade sammanträdet.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkännandes med tillägg för val av ny ordförande i Alpina kommittén under
övriga frågor.
3. Godkännande av föregående protokoll
Föregående protokoll godkännandes.
4. Rapport från kommittéer/arbetsutskott - Verksamhetsplaner, nyckeltal 17/18
−

Attesträtterna skall ses över för kommittéordförandena.

−

Längd – ICA har blivit billigare, bla på att vallningen har varit lätt i år och att transporter blev
billigare. Efter justeringar i planer och budget så kommer man hamna på ett
underutnyttjande om 30 000 kr

−

Alpin – har genomfört eller påbörjat alla aktiviteter. I och med att det varit så många
deltagare så har man fått in mer pengar än planerat i deltagaravgifter. Det ger ett
underutnyttjande om ca 50 000 kr som kommer gå tillbaka till klubbarna som haft deltagare.

−

Backe - har genomfört de utbildningar och läger som man planerat. Har ett läger kvar.
Utfallet kommer hamna på strax under budget.

−

Anläggning – Möten har nu genomförts. Men engagemanget är svårt att få till. Pengarna som
har lagts på anläggningarna kommer inte att användas i och med att det har varit svårt att få
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till dessa stora projekt. Det kommer behövas ett kompetenslyft för att dessa projekt ska
kunna genomföras framåt.
5. Ekonomirapport
StSF har fått in mer pengar från Vasaloppet och mindre pengar från Bingo vilket totalt kommer
ge en något lägre intäkt på året jmf med budget. Prognosen nu är att vi ändå kommer landa
ungefär på budget för året resultatmässigt.
6. Interimsbudget från kommittéerna
Interimsbudget för juli-oktober för längd beslutades förra mötet. Alpin har inte behov av någon.
Backes önskan om interimsbudget för att genomföra ett läger på 15 000 kr godkändes.
7. Genomgång av budget 18/19
Kommittéerna gick igenom sina respektive budgetar för nästkommande år.
Backe - Ligger på samma totalbudget som förra året. Anläggningen består av lift, belysning och
K32.
Alpint - Ligger på samma totalbudget som förra året. Den bygger på i stort sett samma aktiviteter
som 17/18.
Längd - Ligger ca 30 000 högre än förra året. Har lagt till ett satsarläger. Utbildning och material
för tidtagning kommer man satsa mer på.
Anläggning - Budgeterar 100 000 för 18/19. Anläggning har 200 000 reserverat i en ännu ej
utnyttjad anläggningsfond från föregående år och det står anläggningsgruppen fritt att använda
de tidigare fonderade medlem om 200 000 kr samt de kommande 100 000 kr under 18/19.

Karl gick igenom StSK:s budget för 18/1

-

Antal klubbar är hyfsat stabilt varför budget för intäkter ligger kvar.

-

Vasaloppet budgeteras strax över förra årets budget.

-

Bingon har ett vikande spelande varför budgeten sänks något.

Mötesdeltagarna antog den liggande budgeten. Slutgiltig budget tas beslut om i augusti.

8. Datum för årsmöte
Tisdag 2 oktober. Björn lägger ut info på hemsidan.
9. Utse ansvarig för utskick och administration av ansökan Peter Möllers fond och Hammar fond
Torkel tar hand om administrationen av Peter Möllers fond.
Louise ser över motiveringen av Hammar Fond och skickar ut till kommittéerna som informerar
föreningarna.
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10. Övriga frågor
Ny ordförande i Alpina kommittén i anslutning till nytt verksamhetsår:
Tom Rapaport föreslår att Lena Andersson tar över efter honom som ordförande i AK. Lena har
tidigare varit ordförande i Järfälla Alpina och under detta verksamhetsår varit vice ordförande i
Alpina kommittén. Styrelsen välkomnar Toms förslag och fattar formellt beslut om att tillträdet
sker i samband med det nya verksamhetsåret som inleds 1 juli. Då kommer även, enligt tidigare
beslut, ny ordförande för LK (Anna Åberg) att tillträda.
Styrelsen tackar Tom för de sex år han varit engagerad i AK och hälsar Lena Andersson varmt
välkommen.
Valberedningen SSF:
Valberedningen har informerat alla distriktsförbund inför valet av ledamöter till SSF styrelse
under förbundsmötet i höst. Bland annat skall en ny förbundsordförande väljas. Information om
detta har även publicerats som nyhet på SSF hemsida och flera kandidater finns föreslagna på en
bruttolista. Vem som helst kan nominera kandidater till valberedningen. Även StSF kan föreslå
kandidater, vilket vi gjort tidigare. Inga riktade aktiviteter planerades för detta.
11. Nästa sammanträde
Nästa möte är 21 augusti i Bolidens lokaler på Klarabergsviadukten 90A
12. Sammanträdets avslut
Sammanträdet avslutades av Louise

Vid protokollet

Justeras

Åsa Markén

Louise Croneborg

3(3)

