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

Tisdagen den 8 november 2016
Kl. 18-20.30
Holländargatan 21A
Karl Andersson, Louise Croneborg, Torkel Hansson, , Björn Lidman, Åsa Markén, Rikard
Schwalbe
Paula Lembke

1. Sammanträdets öppnande
Louise öppnade mötet.
2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
3. Godkännande av föregående protokoll (konstituerande möte)
Föregående protokoll godkändes.
4. Beslut: Sammankallande LK
Janne Hasselgren har valt att kliva av som sammankallande i längdkommittén. Styrelsen
tackar honom för många års arbete i längdkommittén.
Beslut tas att Erik Björelind blir ny sammankallande för längdkommittén.
5. Rapport styrelsen
Björn, Paula och Louise var på Svenska Skidförbundets förbundsmöte i Göteborg. Bra
utbyten mellan de olika länsförbunden.
Paula har, tillsammans med Svenska skidförbundet, haft ett flertal möten inom
anläggningsfrågan med Stockholms Stad och Botkyrka kommun.
Louise har varit på Stockholmsidrotten på möte. Fokus låg på hur stockholmsidrotten ska
organisera sig.
Idrottslyftet kommer påverka hur anslagen från RF kommer att delas ut. Idrottslyftet
fokuserade förut på ledarutveckling – ny inriktning är nu gränsöverskridande aktiviteter.
Nyhetsbrev är sammanställt och skickas per mail till alla medlemsföreningar.
Skidalliansen – Rikard har strukturerat upp administrationen kring skidalliansen och de
klubbar som är anslutna.
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Paula jobbar vidare med Dialogen mellan svenska skidförbundet, Stockholms
Skidförbund och anläggningsgruppen för att den skall bli mer effektiv. Det är viktigt att vi
får upp en mer effektiv dialog med Svenska skidförbundet kring hur olika frågor skall
synkas.
6. Rapport: kommittéerna
•

Alpint – släpar efter med några aktiviteter pga sjukdom. Men läget är under
kontroll.

•

Längd – läget under kontroll.

•

Backe – läget under kontroll

7. Rapport: ekonomi
De fakturor som kommit in hittills ligger enligt lagd plan.
8. Riktlinjer för budgetposten anläggningar/utv.projekt
Styrelsen skickar inom kort ut information till kommittéerna om hur tanken är att dessa
pengar skall användas och hur de kan sökas.
9. Planering för året
− ansvar styrelsearbete och verksamhetsplan
Ansvariga utsågs för de olika projekten.
− tidsplan styrelsemöten
Tidplanen sågs över.
− gemensam dokumentationsbank (t.ex. dropbox)
Louise sätter upp ett dropboxkonto som delas med övriga i styrelsen.
10. Revidering styrelsens arbetsordning och andra styrdokument
Eventuella revideringsförslag skickas från övriga styrelsemedlemmar till Louise i god tid
inför nästa möte.
11. Skidting 2017 – beslut om nästa steg
Nästa steg är att ta fram en projektledare.
12. Övriga frågor
Inga övriga frågor togs upp.
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13. Kommande sammanträden
6 december kl 18.00
24 januari kl 18.00
Plats: Holländargatan 21 A. (Alt plats Västmannagatan 4 om behov uppstår)
14. Avslutning av sammanträdet
Louise avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Åsa Markén

Louise Croneborg
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