
PROTOKOLL

Sammanträde: Styrelsemöte
Tid: Torsdag 17 dec 2020, kl 19.00-21.00
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. Föregående protokoll
Protokoll från styrelsemöten 2020-10-15, 2020-11-16 samt extra styrelsemöte 2020-11-18
godkändes.

4. Informations- och rapportpunkter

4.1. Ekonomi
· Lugnt på ekonomisidan eftersom det inte blev några läger. Skidbytardagen +30 kkr,

elbidrag från kommunen klart.
· Lista på tappade intäkter pga corona som vi kan söka bidrag för i nästa omgång:

Skidbytardagen ca 10 kkr
Familjelägret summa okänd i nuläget

4.2. Övergripande rapport
· Rapport möte lagledarna

Micke har haft möte med alla lagledarna. Nu finns lagledare för alla grupper U8-16.
Funderingar kring upplägg mellan grupper om det blir dåligt med snö i Stockholm. I
grunden samarbete U14/U16 och U8/U10/U12 men flexibel beroende på
syskonsituation mm
Vill gärna ha utbildning i SportAdmin. Pär kallar
Går det att omfördela pengar från träning i backen hemma till träning på annan ort.
Förslag att tillsätta en mindre grupp i styrelsen som tar fram en alternativplanering
hur vi gör om det blir snöbrist i Stockholm.

· Förstärka I som i IGLO över jullovet
Micke vill gärna se sammanhållning på de orter där det finns många Saltisåkare.
Fungerar i Åre men svårt att lösa andra orter med kort varsel.



4.3. Klubbhusgruppen
· När det närmar sig öppning behöver en vikarielista med arbetsvilliga ungdomar tas

fram.
· Klubbhusgruppen komplett utom från U16 och Freeride.
· Kan vi ha kafeterian öppen med tanke på Covid? Vilka åtgärder behöver vi göra för

att kunna ha öppet? Antagligen små problem vid träning då det är relativt få på
plats. Vad gäller tävling måste vi fundera på om det öht går att ha något öppet.

4.4. Marknad
· Vänort – samarbete läger

Tanken är att ha en vänort (ej exklusivitet) för att skapa bättre läger och minska
arbetet med varje läger. Dessutom minskade kostnader och bättre service på plats.
Bedömd omsättning för vår försäsongsverksamhet är ca 1 Mkr (familjeläger plus två
övriga läger). Viss kickback men får inte bli för stor då det kommer påverka
kostnaderna för våra medlemmar. Pga varmare klimat är det svårt med orter söder
om Vemdalen. Skistar blir sannolikt betydligt dyrare än mindre aktörer.
Huvudspåret är Funäsområdet.
Styrelsen positiv till det fortsatta arbetet. Se även bifogat förslag till upplägg.

· Läget sponsorer, budgeterad intäkt 120 kkr. Visst tapp (ca 10 kkr) pga Corona
· Diskussion med:

- Boo Energi om ett avtal där det finns pengar att söka
- Bygg-Ole, dock tas alla beslut i augusti så det är aktuellt tidigast till nästa

säsong. Även kontakt med Bauhaus
- ICA kopplat till klubbhuset
- Saltsjödäck

· Vi har fått in artiklar i NVP och Saltsjöbladet, ger ringar på vattnet och gillas av våra
sponsorer

4.5. Anläggning
· Hur ordnar vi liftkö på ett Corona-säkert sätt? Nät? Behöver hanteras innan vi kan

öppna backen.
· Förberedelser i stort sett klara. En del saker ska göras i helgen.
· Nyckelskåpet på klubbhuset strular. Behöver ev bytas.

4.6. Träning
· Rapport träningskommitté-möte, se bifogat protokoll
· Status

4.7. Läger
· Status läger i U10-U16 gicks igenom, jobbas 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.



4.8. Tävling
· Rapport AK möte

Täta möten där programmet justeras fram och tillbaka.
Saltisparallellen uppdelad på två dagar för att minska antalet människor i backen
samtidigt.

· Saltis Cup, Paul ser över så att det inte blir så tätt mellan tillfällena. Presentation av
nytt format ska läggas ut på hemsidan och skickas ut till grupperna.

· Finns nytt policy-dokument gällande Caronaanpassade tävlingar. Publiceras på
hemsidan på vår Covid-sida.

4.9. Administration
· På hemsidan finns nu en specifik Covid-sida med senaste nytt

4.10.Vinterstadion 2.0
· Dispens för vår verksamhet är tagen i kommunens nämnder men har inte vunnit

laga kraft.
· Göran hjälper Dan Sone och Freeride att kolla med kommunen om det är möjligt

att lägga plast i backen.

4.11.Utvärdering styrelsearbete
· Inget nytt att tillföra, flyter på bra

5. Övrigt

6. Nästa möte
Nästa möte:
Torsdag 13/1 kl 19-21 via Teams

7. Mötet avslutas
Micke avslutade mötet

Vid pennan Justeras
Pär Båge Mikael Lindh Hök



Upplägg partnersamarbete Vänort SSLK 21-22

Ambition
Samtliga läger försäsong hos samma skidsystem / vänort
Avtal 3 år med möjlighet att revidera delar av avtalet / eller säga upp efter första säsongen

Syfte
Skapa bättre förutsättningar att på sikt skapa ett så bra läger / klubblägerinnehåll som möjligt
Effektivisera planering och produktion av läger
Ökad kostnadseffektivitet
Ökad service i form av partnerskap och långsiktigt samarbete

Kravspec
Rejäl skidåkarfrukost / lunch och middag. Inget fancy men rejält
Varmt på rummen, dedikerad personal och projektledare
Kickback vid en viss omsättning / ca 800 000 sek - motsvarande

Vi erbjuder
Exponering SSLK officiella klädkollektion
Officiella exponeringsytor sponsorer
Erbjudande boende / property branding

Nyckeltal Totalt Barn Tjejer / killar Notering
Medlemmar 800 400 50 / 50
Demografi 70 % saltis 90 % Nacka Värmdö
Ålderskategorier 7-15 år Viss del skidlekis från 5 år

Lägerverksamhet vår 21 och försäsong Nätter Barn i träning Vuxna Totalt Nätter / bäddar per läger
Familjeläger april 3 60 50 110 330
Familjeläger 1-5e dec 2021 4 150 75 225 900
Träningsläger 1. 19-22a nov 2021 3 50 50 100 300
Träningsläger 2. 15-19e dec 2021 3 50 40 90 270

250 165 415 1470
Totalt estimat omsättning klubbläger på vänort enl ovan inkl boende helpension och liftkort: 1 200 000 SEK



 

    
PROTOKOLL  
 
Sammanträde:  Träningskommittén 
Tid:     Onsdag den 16 december 2020, kl 19-21 
Plats:  Teams 
Närvarande: Henrik Sund Jens Fjellner 
 Peter Kaplan Fredrik Nöremark  

Pär Jaldeborg  
 
Frånvarande: Ingen 
 

1.  Nuvarande situation - Mötet började med att Henrik berättade turerna runt 
hur pandemin påverkat klubbens läger under försäsong, och hur styrelsen valt att 
agera under rådande situation. Gruppen diskuterade de svårigheter som sker när 
klubbläger omvandlas till privata läger och den förväntansbild som finns av 
deltagarna. Enighet i att det är svårt att göra alla nöjda och att det finns risk att 
flera känner sig utanför. 

2. Genomgång av de olika träningsgruppernas nuvarande situation och planer 
framåt: 
U8 – Ett inplanerat en eller tvådagarsläger 19-20 december lades på is pga av 
svagt intresse. Anledning Corona och kombination Corona/jul. Jaldeborg har 
redan planerat in ett nytt endagarsläger i Kungsberget i mitten av januari. 
Avsikten är att få med våra Ungdomstränare kopplade till U8 på det lägret. Lägret 
självfinansierar sig och målsättningen är en träningsavgift om 100-200 SEK. 
 
U10 – Planerar för ett tredagarsläger i Kläppen, också i januari. Även detta läger 
med Ungdomstränare. Lägret blir Coronanpassat och inga aktiviteter annat än 
träning, alla bokar sitt eget boende. 
 
U12 – Även U12 tittar på ett 2-3 dagars läger i januari, ort är TBD. Peter Kaplan 
och Elin Wilson har även börjat titta på en Plan C, om vi får en ny grön vinter i 
Stockholm. Den planen är att använda en ort som bas, och kunna samordna 
träning med U8/U10/U14. För att hålla resandet kort tittar man på orter från 
Vemdalen och söderut. 
 
U14 – Jens upplever att U14 är en väldigt splittrad grupp, en del som åker mycket 
(i egen regi eller har syskon i U16), och en stor del som ännu inte gått på snö 
(och där intresset för läger är svalt). Jens undersöker nu möjligheten att addera 
två dagars träning i Funäs/Hamra om farttävlingarna blir av i början av januari. 
 
U16 – Inofficiellt har det blivit ganska mycket dagar på snö i Hamra/Funäsdalen 
under november och december. Nu tar lägerverksamheten jul och vi hoppas 
kunna tävla i fart i Funäs  

 
 
Vid pennan  
Henrik Sund  

http://www4.idrottonline.se/default.aspx?id=234082

