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

Tisdagen den 6 december 2016
Kl. 18-20.30
Rolfs kök, Tegnérgatan 41
Karl Andersson, Louise Croneborg, Torkel Hansson, Paula Lembke, , Åsa Markén och
Rikard Schwalbe
Frånvarande: Björn Lidman, Erik Björelind (LK), Peder Ekstrand (BK), Tom Rapaport (AK), Pia
Rotsman

1. Sammanträdets öppnande
Louise öppnade mötet.
2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
3. Godkännande av föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes.
4. Rapport: styrelsen
Louise, Tom och Peter Forsberg (ordförande i DIF Alpina) har varit på möte med
Årebolaget angående volontärarbete i Hammarbybacken.
Louise har även varit på ordförandeträff i Alpina kommittén. Bl.a. gav varje klubb en
lägesrapport utifrån antal anmälda till träning och tränarorganisation. Flera klubbar har
gjort ett stort arbete att organisera IdrottOnline och ser nu flera positiva konsekvenser av
det.
Paula har jobbat vidare med anläggningsfrågorna. Hon har bland annat träffat Botkyrka
kommun där man pratar om möjligheten att bygga en större anläggning i det gamla
grustaget i Hamra.
Louise, Paula och Peder närvarade också på Längdkommitténs medlemsmöte.
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5. Rapport: kommittéerna
Allt ligger enligt plan i kommittéerna.
Kommunstyrelsen i Sollentuna Kommun har fattat slutligt beslut att genomföra
backprojektet i Sollenkollen vilket innebär nya småbackar och en ny backe K 65.
6. Rapport: ekonomi
Allt ligger enligt plan.
7. Godkännande av dokument
Följande dokument fastställdes:
•

Styrelsens arbetsordning

•

Aktiviteter och roller Styrelsen StSF 2016-2017

8. Gemensam dokumentationsbank – praktiska frågor
Styrelsen testar att använda sig av Google Drive där alla dokument läggs upp och delas.
Det betyder att dokument fortsättningsvis inte kommer mailas ut.
9. Kommunikationsplan, hemsidan, facebook och IT – nästa steg
Åsa skriver ihop ett utkast utifrån de tankar hon har och stämmer av med övriga i
styrelsen inför nästa sammanträde.
10. Skidting 2017 – lokal och nästa steg
Styrelsen fattade beslut om att boka Bosön för Skidtinget 2017. Kostnad är 450-500
kronor per deltagare. Priset är reducerat (idrottspris) och står sig väl gentemot andra
alternativ som också undersökts.
Två personer skall utses för att ansvara för att jobba fram och hålla ihop Skidtinget.
Rikard är kontaktperson och länken gentemot styrelsen.
Styrelsen ser över om det finn en röd tråd från Skidförbundet som skall tas i med. Vad
menas?
Syfte: Samla alla skidföreningar som är medlemmar i Stockholms Skidförbund för att
tillsammans diskutera Stockholms skidsport och hur den kan utvecklas.
Förslag på datum: 13 maj
Plats: Bosön
Innehåll – några av de delar som skall tas fram av de 2 ansvariga:
•

Information som behövs inför att en inbjudan kan gå ut.

•

Diskussionsämnen

•

Schema

•

WS ledare + sekreterare för varje diskussionsgrupp

Rikard sätter samman en uppdragsspecifikation.
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11. Övriga frågor
Anläggningsgruppen: Rikard och Kalle tar fram ett förslag på person som kan vara med
från Alpin.
12. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde är den 24 januari 2017.
Plats: Holländargatan 21 A. (Alt plats Västmannagatan 4 om behov uppstår)
13. Avslutning av sammanträdet
Louise avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Åsa Markén

Louise Croneborg
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