Stockholm 15 november 2017

Information från Stockholms skidförbunds styrelse
Vad tillför egentligen Stockholms skidförbund? Det är en fråga som du kanske ställer dig. Jag är glad
och stolt över att kunna svara på den.
De senaste två åren har styrelsen tillsammans med kommittéerna (alpint, backe och längd) lagt ner
mycket energi på att strukturera, prioritera och staka ut riktlinjer för hur Stockholms skidförbund
skall drivas. Vi har ställt oss frågan vilket uppdrag vi har, vad vi vill och hur vi skall tänka när vi
fördelar de medel vi får från Svenska skidförbundet, Stockholmsidrotten och alla bingospelare.
På årsmötet 2016 antogs den föreslagna visionen ”Skidsport året om för alla Stockholmare –
motionär, barn, ungdom, elit”. Det är det vi i styrelsen och kommittéerna arbetar utifrån!
I vår verksamhetsberättelse finns uttömmande information om vilka aktiviteter vi genomförde under
verksamhetsåret 2016/2017.
I grunden är Stockholms Skidförbund till för våra medlemsföreningar. Vi kan med de resurser vi har
(ideella krafter och finansiella medel) planera och genomföra tävlingar, utbildning och andra
aktiviteter som har en klar samverkansfördel. Framgångsfaktorer för att driva distriktet framåt har
också visat sig vara gemensamma träningsläger och en enad mål och handlingsplan för utveckling av
anläggningar.
Våra grenkommittéer (alpint, backe, längd) och den nybildade anläggningskommittén arbetar med
att planera och genomföra alla aktiviteter som antagits på årsmötet. På hemsidan kan ni läsa mer om
hur vi fördelar våra medel och vilka verksamhetsplaner vi arbetar efter. Se dessa här. Läs gärna och
kom med både hejarop och förslag på vidareutveckling.
På Stockholms skidförbunds hemsida finns även kontakter till styrelsemedlemmar och kommittéer
och där hittar ni protokoll från alla styrelsemöten. Vi arbetar med att bli bättre på att berätta vad vi
gör och skapa ett mer öppet fönster om vår verksamhet. Stockholms skidförbund har också en
facebook-sida där vi kan informera varandra och alla hjälpa till att sprida information om vad som
händer i skidstockholm. Vi uppmuntrar fler till att bidra så att vi får ett ännu mer aktivt flöde!
Vintersäsongen närmar sig och flera av oss har även hunnit vara på snö - inomhus eller utomhus.
Visst längtar vi väl alla och håller tummarna för en tillräckligt kall vinter?
För Stockholms Skidförbunds styrelse
Louise Croneborg, ordförande

