STOCKHOLMS SKIDFÖRBUND
Styrelseprotokoll Nr. 3/2015-16

Protokoll
Nr.
Dag:
Tid:

3/2015-2016
2016-06-21
kl. 18.00 – 22.00

Plats:

Cirkusgränd 6, Sundbyberg

Närvarande
Louise Croneborg - ordf
Paula Lembke
Rikard Schwalbe
Pietro Nilsson
Björn Lidman
Föredragande:
Jan Hasselgren (LK)
Tom Rapaport (AK)
Ej närvarande
Niklas Henning
Nina Nygaard
Pia Rothsman (ekonomi)
Peder Ekstrand

§1
Mötets öppnande
Mötet öppnades och Louise hälsade samtliga välkomna.
§2
Godkännande av dagordning
Dagordning fastställdes.
§3
Godkännande och justering av föregående protokoll
Föregående minnesanteckningar har godkänts.
§4
Ekonomirapport
Ingen föredragning gjordes
§5
Genomgång av styrelsen verksamhetsplan och budget för kansli och styrelse
2016/17
Diskussion inleddes inför kommittéernas föredragningar. Vi diskuterade budget för ev. Skidting samt
anläggningar. Beslut togs att Paula ska återkomma med förslag på budget för anläggningar.
Skidtingsbudget beslutades läggas på 40 000 kr i det första budgetutkastet.
§6

Genomgång av kommittéernas verksamhetsplaner och budget 2016/17

Alpin kommitén (Nedan kallad AK)
-

Ak bedömmer att man måste ha ligga på kommunerna för att diskutera anläggningsfrågan
- Paula bli inbjuden till AK ang. anläggningar.
Pia fick beröm ang. hennes sätt att jobba. Det har underlättat för AK.
WC 2017 diskuterades. vi önskar diskutera hur kompetensen kan byggas upp för att ta
över hela arrangemanget till 2018. AK anser att de tillsammans ska ta fram en plan för
övertagande. Louise tar fram ett förslag på ett mailsvar till Åre 2019.
Projektledare ska fram senast 30/8
Vi är positiva till att ta fram volontärer till 2017
AK ombads överväga aktiviteter för rekrytering ” all i banan”
AK ombads återkom med förtydligande kring kommunikation i sin budget.
AK ombads maila in en interimsbudget from nu-okt.

Längdkommitéen (Nedan kallad LK)
•
•
•
•
•
•

LK ombads tydliggöra utbildningsaktiviteteter
LK ombads tydliggöra dra ner på budgeten
LK ombads tydliggöra synliggöra vilken exakt kostnad du har på rekrytering och vilka
aktiviteter
LK ombads synliggör egenavgifterna för de olika aktiviteterna
LK maila in en interimsbudget from nu-okt.
LK tackade Pia för bra samarbete. Mycket nöjd med snabba och bra svar.

Backe (Nedan kallad BK) Föredragande var Pietro Nilsson
•
•
•
•

BK ombads synliggöra egenavgifterna
Kostnader för utrustning ska ligga kvar
Målsättningen är att utrustningen ska bli självfinansierande
BK ombads maila en interimsbudget from nu-okt.

§7
Beslut om fortsatt budgetarbete och ev interimsbudget för kommitteerna
Se ovan under respektive kommittees anteckning.
§8
Beslut datum för årsmöte
13/10. Björn Lidman åtog sig att hitta lokal. Budget för lokal ca 600:§9
Utse ansvarig för utskick och admin av ansökan Peter Möllers fond och
Hammar fond.
Niklas Henning. Louise kontaktar Niklas.
§ 10
Gemensamt förslag med andra distrikt inför SSF årsmöte
Punkten bordlades pga tidsbristä

§ 11
Övriga frågor
Gällande remissen från Svenska skidförbundet angående ändringar av årsavgiften har vi i
distriktet ingen åsikt. Louise återkopplar till SSF.
§ 12
Nästa möte
23/8 kl 18.00, plats beslutas senare. Tidpunkt för avtackningsmiddag lämnades öppen.

Vid protokollet:

Paula Lembke

Justeras

Louise Croneborg

