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Protokoll
Nr.
Dag:
Tid:
Plats:

1/2015-2016
2015-11-03
kl. 18.00 – 20.30
Birger Jarlsgatan 18

Närvarande
Louise Croneborg - ordf
Paula Lembke
Rikard Schwalbe
Nina Nygaard

Ej närvarande
Niklas Henning
Björn Lidman
Pietro Nilsson
§1
Mötets öppnande
Mötet öppnades och Louise hälsade närvarande ledamöter välkomna.
§2
Godkännande av dagordning
Dagordning fastställdes.
§3
Godkännande och justering av föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes samt justerades.
§4
Avveckling kansliet
Louise redogjorde förutsättningarna: kansliet i Bromma ska vara utrymt senast den 13 december.
Arkivet tillkommer, vilket innebär möbler samt ett trettiotal flyttkartonger. Pietro Nilsson har
lagerutrymme som kan nyttjas. Riksidrottsmuséet har kontaktats angående vad som bör sparas
och vad som kan slängas. Avvaktar svar därifrån innan beslut fattas om hantering av arkiverat
materiel. Lena Eliasson gör parallellt en första prioritering så vi får en uppfattning om vad som är
viktigt att spara. Under tiden fram till årsskiftet är Louise ansvarig för att arbetsleda kansliet.
Bokföring, redovisning och ekonomiska rapporter ska läggas ut i samband med att kansliet
avvecklas. En offert har inkommit; beslutades att ta in offerter från ett par andra aktörer. Nina
Nygaard och Louise ansvarar för varsin förfrågan. Louise tar fram en spec.
Vi måste ha en ansvarig för Stockholms Skidallians - i första hand översyn av hanteringen plus
även fortlöpande arbete. Förslag: Björn Lidman.

§5
Kommittéerna i relation till styrelsen
Kommittérna har inkommit med budget som godkänts vid årsmötet. Beslutades att hitta vägar för
ett nära samarbete med kommittérna och att även fortsatt bjuda in dem till styrelsemötena, med
start vid nästa sammanträde. Initialt är fördelning av kansliets arbetsuppgifter i fokus.
§6
Anläggningar
Paula Lembke har föreslagit en process för att samverka kring anläggningsfrågan (se bilaga).
Styrelsen uppdrar till Paula att tillsammans med Björn Lidman ta kontakt med LK för att
diskutera en föreningsgemensam strategi för att driva frågan i distriktet.
§7
WC tävlingarna i Stockholm 2016
Beslutades att vi vill göra en egen nyhet om de båda evenemangen. Styrelsen uppdrog åt Nina att
kontakta kommunikationsansvariga för respektive tävling (Slottssprinten och VM-bolaget) samt
ta fram ett förslag för förbundets kommunikation. Innan julhelgen skickas förslaget ut till
styrelsen, för beslut på mötet den 26 januari 2016.
§8

Skidting

Louise och Pietro representerar förbundet och bevakar de områden som vi arbetar med löpande (t
ex lyssna efter goda exempel kring finansiering av anläggningar).
§9
Övriga frågor
Ekonomi: Enligt rapport ligger likviditeten på 344 502 kr, vilket är hälften av det som fanns vid
samma tidpunkt förra året.
Paula representerar styrelsen på LK:s föreningsträff den 11 november.
Nina har inbjudits till MASK:s styrelsemöte den 1 december för att prata medierelationer.
§ 10
Nästa möte
Nästa möte blir i form av ett arbetsmöte och tömning av kansliet i Bromma den 8 december kl.
17.00.
Kommande möte efter detta: 26 januari 2016 på Birger Jarlsgatan 18.

Vid protokollet:
Nina Nygaard

Justeras
Louise Croneborg

