
 

    
PROTOKOLL  
 
Sammanträde:  Styrelsemöte - strategimöte 
Tid:     Torsdag den 14:e maj 2020, kl 18-22 
Plats:  Vår Gård samt video 
Närvarande: Mikael Lindh Hök Helena Kaplan  
 Marie Eneqvist Lisa Seligson  

Jonas Markman Pär Båge   
Carl Brusewitz  Håkan Westberg  

 Göran Ekman via länk  
 
Frånvarande: 
 
1. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes 
 

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

3. Föregående protokoll  
Protokoll från styrelsemöte 2020-04-22 godkändes 
 

4. Strategier framöver – öppna diskussioner 
 
4.1. Träning 

Långa diskussioner om hur vi ska stärka vår träningsverksamhet. Fördelar och 
nackdelar med den nya träningssektionen. Framförallt behöver samarbetet 
mellan Styrelsen, Träningssektionen och gruppernas tränings- och lägeransvariga 
bli bättre. Vi behöver tydligare förstå våra olika roller och tydliggöra vem som 
gör vad. Micke återkopplar diskussionen till valberedningen. 

 
4.2. Anläggning:  

Jonas presenterade vad som behöver göras på kort sikt och vilka projekt som kan bli 
aktuella framöver, både på kort och lång sikt. Bl.a. noterades följande större projekt och 
idéer kopplade till både vår verksamhet och övriga intressenter inom Vinterstadion 2.0: 
 Höjning av botten av SL-backen pga översvämningsrisker 
 Anläggande av skidlekisbacke – samarbetsprojekt med rodelklubben 
 Fortsatt utveckling av cykelklubbens Down Hill-park 
 Ny lift 
 Utökning av målområde SL-backen, kanske inkl bryggor 
 Utökad elkapacitet 
 Större höjning av backen 
 Etablering av klätterleder 

 
 
 
 



 

4.3. Tävling 
Hur kan vi utveckla våra tävlingar? En hel del av detta har vi diskuterat under 
säsongen och inriktningen framöver är att dels arbeta för att förbättra konceptet 
vad gäller Saltis Cup med bl.a blandade starter tjejer/killar, effektivare 
tidspassning mm. 
För att höja vår arrangörsnivå och även dra in lite pengar fortsätter vi med 
ambitionen att arrangera FIS-tävlingar 

 
4.4. Marknad 

Vi konstaterade att marknadssidan har fått ett rejält uppsving under det senaste 
året och att Micke har lyft den delen av vår verksamhet. Gäller att vi får in fler 
som kan hjälpa till och driva vidare det arbetet på samma sätt. 

 
4.5. Ekonomi 

Klubbens framtida ekonomi är givetvis helt beroende av att vi lyckas vara 
attraktiva som klubb och bibehåller medlemsantalet framöver. Detta är en stor 
utmaning då vi ser vikande intresse generellt och sviktande möjligheter 
klimatmässigt. Viktigt att hitta nya inkomstkällor som FIS-tävlingar och 
skidskola men också att på sikt separera träningsverksamheten från anläggningen 
och därmed minska riskerna för träningsverksamheten. 
Fortfarande ett problem att ekonomiansvaret kräver väldigt mycket arbete från 
ansvariga i styrelsen och det är ohållbart på sikt. Vi behöver hitta förenklingar 
och avlastning i det arbetet. 
 

4.6. Adminstration 
Årets nyhet med införandet av Turtle-Pay har fallit väl ut och vi bör utveckla det 
samarbetet framöver. Vi behöver se till att vi själva kan göra mer när det gäller 
att lägga upp nya event så att ledtiderna minskar.  

 
5. Nästa möte 

Nästa möte 10:e juni kl 19  
 

6. Mötet avslutas 
Håkan avslutade mötet 

 
Vid pennan Justeras 
Pär Båge Håkan Westberg 
 


