
PROTOKOLL

Sammanträde: Styrelsemöte
Tid: Onsdag den 18 nov 2020, kl 20.00-21.30
Plats: Videomöte
Närvarande: Mikael Lindh Hök Helena Kaplan

Jonas Markman Pär Båge
Martin Schenström Paul Morel
Henrik Sund Göran Ekman
Malin Tempelman Henrik Grape (adj)

Frånvarande:

1. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes

2. Val av sekreterare och justerare
Pär skriver protokoll, Micke justerar

3. Nya direktiv från Skidförbundet gällande lägerverksamhet
Under dagen har Svenska skidförbundet kommit med nya riktlinjer där de avråder från
lägerverksamhet fram till den 8:e december.

Avrådan är inte juridiskt bindande och ännu finns inga myndighetsbeslut som avråder från
resor till eller från de aktuella regionerna även om en sådan avrådan möjligen kommer inom
kort vad gäller Jämtland/Härjedalen.

Vi har i nuläget två planerade läger som är öppna för anmälan. U12/U14/U16 i Hamra nu
till helgen (21-23/11) och de nedtonade klubblägret för U8-U16 i Hamra (3-6/12).

Lidingö slalomklubb har indikerat att de inte tänker ställa in kommande helg medan
Huddinge och Järfälla har ställt in all lägerverksamhet tills vidare. Micke för dialog med de
andra klubbarna via alpina kommittén.

Det blev en lång och bra diskussion där det noterades att det var mycket olyckligt av
förbundet att gå ut med egna riktlinjer som inte har direkt stöd i myndighetsbeslut vilket
försätter klubbarna i en olycklig position. Det blir t.ex. tveksamt om avbokningsskydd gäller
varför många sannolikt åker upp iaf. Särskilt svårt med ett beslut som kom utan förvarning
eller tid för att hinna anpassa oss. Vi tyckte även generellt att vår läger- och
träningsverksamhet enkelt kan genomföras på ett Coronasäkert sätt med aktiviteter utomhus
och boende familjevis. Dessutom är det riktat till barn och ungdomar under 16 år vilkas
idrottsutövning inte har stoppats generellt utan tvärtom uppmuntrats. Dock insåg vi att det
är mycket svårt att som klubb gå emot sitt förbund och vårt anseende riskerar att skadas
både internt och externt.

Beslut: Styrelsen beslutade att ställa in båda de aktuella lägren och inte planera för fler
försäsongsläger i enlighet med förbundets riktlinjer. Lägeravgifter ska betalas tillbaka och
Martin tar kontakt med Hamra för att se hur vi löser avbokning av boenden.



Reservation: Mikael Lindh Hök och Henrik Sund reserverade sig mot beslutet och önskade
genomföra det första lägret nästkommande helg.

Mikael fick även fortsatt uppdrag att via alpina kommittén framföra våra synpunkter till
förbundet om hur detta beslut togs.

4. Nästa möte
Kommande möten:
Torsdag 17/12 kl 19-21 via Teams

5. Mötet avslutas
Micke avslutade mötet

Vid pennan Justeras
Pär Båge Mikael Lindh Hök


