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

14 mars 2017
Kl. 18-21
RSM, Västmannagatan 4, 4tr
Karl Andersson, Louise Croneborg, Torkel Hansson, Paula Lembke, Åsa
Markén, Olof Ekberg (LK) och Karin Larsson (projektledare Skidting)
Björn Lidman, Rikard Schwalbe, 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
Föregående protokoll godkändes.

4. Kommunikationsplan, hemsidan, facebook och IT – nästa steg
Åsa gick igenom utkast på kommunikationsplan och tog in synpunkter och tankar från
övriga på mötet. Efter justeringar distribuerar Åsa ut ett uppdaterat dokument.
Beslut togs att Åsa och Björn ser över och tar fram ett förslag på ändringar av StSF
hemsida på Idrott Online. Åsa skickar ut mail till Styrelsen och kommittéerna för att be om
input som mailas till Åsa och Björn. Efter att ha satt ihop ett dokument med ändringarna
ger Åsa och Björn direktiv till Melker som får uppdrag att hjälpa till med uppdateringarna.
Målet är att ha det klart innan den 16 maj.

5. Nyckeltal 2017
Nyckeltal har distribuerats ut till kommittéerna. Sista datum för dem att återkoppla från
dem är 1 maj.
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6. Vision och långsiktiga mål
Mötesdeltagarna hade en allmän diskussion om våra framtida utmaningar och
prioriterade områden.
LK har tankar kring att det är viktigt att bredda verksamheten. Behöver fånga upp barn
och ungdomar som växer upp. Samt motionsdelen – vad motionärerna får igen via
föreningarna och STSF. Viktigt med nära samarbete och kommunikation med övriga i
styrelsen för StSF.
Anläggningar är fortfarande viktigt att fortsätta att fokusera på.
”Flest på start – många på pallen”. Mötesdeltagarna hade en diskussion kring prioritering
mellan bredd och elitsatsning.

7. Planering av Skidting 2017
Karin presenterade olika förslag på målgrupp för Skidtinget och idéer / teman för
workshops och föreläsare som mötesdeltagarna diskuterade. Beslut togs om att
prioriterad målgrupp är ledare / tränare i föreningar anslutna till StSF, men alla
medlemmar i föreningar anslutna till StSf är välkomna.
Mötesdeltagarna röstade även om potentiella fokusområden för skidtinget.
Karin skall stämma av med Rikard återkommer med inbjudan och mer detaljerad
information.

8. Övriga frågor
Nominering till alpina rådet. Louise la fram förslag på två namn som styrelsen beslutade
att gemensamt nomineratill Alpina rådet.

9. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde är 16 maj.

10. Avslutning av sammanträdet
Louise avslutade mötet.
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Vid protokollet
Åsa Markén

Justeras
Louise Croneborg
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