
 

    
PROTOKOLL  
 
Sammanträde:  Styrelsemöte 
Tid:     Onsdag 13 jan 2021, kl 19.00-21.00 
Plats:  Videomöte  
Närvarande: Mikael Lindh Hök Helena Kaplan 

Jonas Markman Pär Båge 
 Martin Schenström Paul Morel  
 Malin Tempelman Göran Ekman 
 Henrik Grape (adj)  
 
Frånvarande: Henrik Sund (körde pistmaskin)   
  
 
1. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes 
 

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

3. Föregående protokoll  
Protokoll från styrelsemöten 2020-12-17 godkändes. 
 

4. Informations- och rapportpunkter 
 

4.1. Anläggning 
 Status snöläggning. Startat och prognosen är att vi i bästa fall kan öppna 23-24/1 i 

familjebacken. SL-backen beror på vädret kommande veckor. Micke beslutar om 
officiellt öppnande efter säkerhetsbesiktning. 
 

4.2. Tränarrockar 
 Köpa in fler tränarrockar? Lån till ungdomstränare och säljas till föräldratränare. 

Förslag att lägga en order 16 st á 1299 kr varav 10 st säljs vidare till föräldratränare. 
BESLUT att godkänna beställningen 
 

4.3. Lägerkostnad 
 Skillnad på läger och träning på annan ort pga ingen snö i backen. 

Så länge det inte blir snö i backen förslag att träning på annan ort kostar 150 kr/dag 
gäller de läger som sker som ersättning för hemmaträning, resten subventioneras av 
träningsavgift. BESLUT att inte specificera exakta summor och att vi skjuter 
frågan om träning på annan ort tills vi vet mer om backen. 
 

4.4. Familjeläger 
 Martin presenterade de alternativ som han tagit fram i kontakten med Datum ALT1: 

22-25 april 
Datum ALT 2: 15-18 april (krock det med Skistar Wintergames i Sälen) 
Anläggning ALT 1: Tänndalen 



 

Anläggning ALT 2: Funäsdalen, har ej återkommit med offert. Funäs planerar att 
stänga den 18 april. BESLUT att gå vidare med planering för Alt 1 i Tänndalen. 
 

4.5. Klubbhusgruppen 
 Hur många får vistas i klubbhuset? 
 Hur ska vi bemanna lift och cafe, tider mm? 
 Tävlingar - bekräftade? försäljning ute, bara. utlämning av västar ute. 

 
Förslag att en av oss tar fram riktlinjer för styrelsen att godkänna via mail. BESLUT 
att komplettera lokalen med markeringar i golvet, plexiglas vid bardisken och 
tydliga instruktioner om vad som gäller i lokalen, vad gäller antal gäster mm. 
Klubbhusgruppen och tar hjälp vid behov.  
 

4.6. Plastmattor till Freeride 
 Kommunen har givit klartecken till att använda plastmattor i mindre omfattning i 

backen.  
 Ska klubben ersätta Dan Sone för de utlägg han hade förra året? BESLUT att 

godkänna utlägg och att uppdra åt Dan att återkomma med underlag för ev 
utökning till nästa säsong. 
 

4.7. Läger 
 Status läger i U10-U16 gicks igenom, det är full aktivitet i alla grupper 
 Utreda och preliminärboka Sölden höst 2021 

Vi skjuter frågan till nästa möte 
 Sensäsongsklubbläger 

Förfrågan skickad till Hamra om lägerhelg i mitten av april. 50 lägenheter 
preliminärbokade. Martin jobbar vidare med att ta in skarp budget och se till att få 
ut en intresseanmälan. 

 
5. Övriga diskussionspunkter 

5.1. Ekonomi 
 Status i enlighet med Helenas utskickade underlag, se nedan 
 Sista december låg intäkterna från medlemsavgifter+träningsavgifter ca 180 000 kr 

lägre än vid samma tidpunkt förra säsongen, men även kostnaderna är klart lägre då 
vi inte haft så mycket verksamhet. 

 Vi hoppas att fler anmäler sig nu när vintern kommit och att vi kan bedriva 
verksamhet och använda pengarna! 

 Sponsorintäkterna kring 100 000 kr just nu, förra året 170 000. Upplands Motor har 
betalat för förra året och är nyss fakturerade för i år. 

 Kommande läger: U14 och U16 har läger med lägeravgift 300 kr/dag, U10 och U12 
med 200 kr/dag i enlighet med hur vi resonerade inför familjelägret. U10 och U12 
kör gemensamt i Kläppen, har låg tränartäthet (de har ju även föräldratränare) och 
trots att de även tar in extern tränare en del av tiden så kommer de gå med 
överskott.  

 Pär och Helena kan hjälpas åt att söka coronastöd för fjärde kvartalet. 
Skidbytardagen bör kvalificera sig för det. Familjelägret mer tveksamt då 
träningsläger inte räknas, men om vi kan tydliggöra att just det här lägret 
förväntades generera visst överskott medan våra andra träningsläger inte gör det 
(och att vi alltså inte söker för dem) så kan det gå. 
 



 

5.2. Tävling 
 Nyjusterat tävlingsprogram läggs ut på hemsidan inom kort. 
 Vi behöver fundera vidare på hur vi hanterar fikaverksamhet i samband med 

tävling. 
Klubbhusgruppen tar fram förslag, beslut i styrelsen därefter. 

 Tävlingar ska vara publikfria enligt förbundets riktlinjer. 
 

5.3. Vinterstadion 2.0 
 Status i enlighet med Görans utskickade underlag, se nedan. 
 Inga överklaganden på dispensbesluten. Mao laga kraft. 
 Kommunen har inte återkommit med ngt. svar på förändringen av polistillståndet 

till regelrätt arrende. Fortfarande är svaret borde gå. Göran bevakar. 
 Rodelklubben verkar ha kastat in handduken. Strategin överenskommen med 

kommunen, oss och cykelklubben är att Vinterstadion 2.0, cykel & alpint inväntar 
hur återställning skall genomföras innan någon av oss önskar ta över arrendet. 

 Kostnaden för dispenserna har fakturerats båda klubbarna var för sig. Mao 
Cykelklubben har fått en egen faktura. 

 Plast mattorna freeride önskade är ok. Likställs med plastmattorna på utslagen på 
golfbanan. 

 Stefan Mälstad är eventuellt intresserad att lägga delar av Jolleskoj i Vinterstadion. 
Kommunen anser att det borde vara möjligt. Brygga kan vara stötte sten. 

 Fortfarande stökigt i området runt Vinterstadion. Kassar med öl mm står gömda i 
naturen. Särskilt fredagskvällar. Polisanmält på städdagen. 

   
 

5.4. Marknad 
 Har länkat upp hur man kan stötta klubben genom en logga på hemsidan, tipsa 

gärna de företag som kan tänkas vara intresserade. 
 Diskuterar samarbete med Live a little (Sverre och Kaj, tidigare Kask) 
 Svårt få kontakt med Uppland Motor vilket oroar 
 Diskussion om parterort går vidare. Tufft för Funäs just nu, Martin går vidare med 

Tänndalen 
 Partnerskap med Boo Energi om vi kan komma ur avtal med Vattenfall. Då kan vi 

söka bidrag inom deras program för föreningar. 
 Generellt svårt att sälja in mot nya sponsorer när vi inte har någon verksamhet i 

backen. 
 

5.5. Administration 
 Kampanj för fler anmälning Skidlekis, U8, U10 och Freeride. Micke tar fram 

material som Pär kan marknadsföra via Facebook. Pär kollar även med Dan om 
Freeride. Henrik kollar med Saltsjöbladet och NVP. 
 

5.6. Utvärdering styrelsearbete 
 Inget nytt 

 
 

6. Nästa möte 
Nästa möte: Torsdag 4:e februari kl 19 
 



 

7. Mötet avslutas 
Micke avslutade mötet 

 
 
Vid pennan Justeras 
Pär Båge Mikael Lindh Hök 


