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PROTOKOLL nr 4, 2010
§ 37 - 47

Protokoll fört vid Svenska Skridskoförbundets styrelsemöte
den 5-6 juni 2010 i Malmö.
Närvarande:
Roger Bodin, Per-Arne Spiik, Peter Andersson, Linda
Liljedahl, Karl Skoog och Anne Österberg.
Förhindrad:
Kenth Borgström, Anders Tysk, Lena Marmstål Hammar
och Ulf Lindén
§ 37

JUSTERING

§ 38

DAGORDNING

§ 39

UPPDRAGSLISTA

§ 40

PROTOKOLL ATT JUSTERA

§ 41

EKONOMI

§ 42

SKRIVELSER

Styrelsen beslutade att Karl Skoog justerar dagens protokoll.
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

Listan gicks igenom och man beslutade att komplettera med SISU projekt och
föreningskonferens. (bilaga 1)
Protokoll nummer 3 godkändes och lades till handlingarna.

Anne Österberg informerade om att det just nu arbetas intensivt med elitbudgeten och att det
pågår förhandlingar med SOK om deras fortsatta stöd till förbundet. Likviditeten i förbundet
är god. Roger Bodin och Anne Österberg gör ett halvårsbokslut för att förenkla kommande
budgetarbete enligt tidigare använd mall från Ulf Lindén.
CERS inbjuder till möte i samband med EM i Italien. Mötet är den 2 augusti.
Beslutades att Marcus Hjalmarsson deltar tillsammans med Per-Arne Spiik eller Anne
Österberg. Per-Arne ser över sina möjligheter att delta och informerar Anne.
RF inbjuder till Riksidrottsforum i Malmö den 12-14 november
Beslutades att Linda Liljedahl och Roger Bodin deltar och att vi innan anmälan hör efter med
övriga ledamöter om intresse att delta.
§ 43

RAPPORTER och INFORMATION

Rapport från hastighetskommittén hade skickats ut inför mötet. (bilaga 2)
Kalle Skoog informerade om att hastighetskommitténs genomförde ett möte den 29 maj i
Stockholm och rapporterade att bl.a. följande ärenden diskuterats.
- det är svårt att få arrangörer till SM tävlingar
- man vill se en höjning av statusen på SM tävlingarna
- strukturera och samordna tävlingsprogram
- säkerhet kring banor

Roger Bodin har informerat Karlstad att vi ser positivt på att ansöka om mästerskap till
Karlstad vid en eventuell 400 m hall.
Vidare informerade Roger om att Göteborg & CO har efterfrågat eventuellt intresse av att vi
skall ansöka om ett mästerskap att genomföras på Ullevi.
Beslutades
(i)
att styrelsen är angelägen att få internationella mästerskap till Sverige för att
bibehålla och utöka kompetensen att arrangera skridskotävlingar inom förbundet.
(ii)

att styrelsen var positiv till arrangemang utomhus på Ullevi Roger Bodin och Anne
Österberg fick i uppdrag att ta reda på hur ISU ser på ett sådant arrangemang. Det
uppdrogs till Roger Bodin att be Göteborg & CO att ta fram en kostnadskalkyl för
det tänkta mästerskapet.

(iii)

att styrelsen även ser positivt till arrangemang i en eventuell inomhushall i
Karlstad. Roger Bodin har styrelsens uppdrag att pröva Karlstadmodellen och
Ullevimodellen mot varandra.

Styrelsen ber hastighetskommittén se över möjligheterna att arrangera fler SM tävlingar på
samma ställe under samma helg.
Styrelsen ber hastighetskommittén att ta fram ett förslag till mall och riktlinjer för hur SMtävlingar ska arrangeras och genomföras som används till förslag för övriga grenkommittéer.
Styrelsen beslutade att uppdra åt Sebastian Falk att bistå hastighetskommittén att ta fram
mallen och riktlinjerna.
Kommittén har även insänt ett förslag till verksamhetsplan för kommande säsong.
Short Track kommittén har inte inkommit med någon rapport.
Inlinekommittén har inkommit med en skriftlig rapport (bilaga 3)
Marcus Hjalmarsson har tillsammans med Dennis Bengtsson träffat representanter för Inlines
i Danmark. Det planeras för en Nordisk Cup bestående av tävlingar i Sverige, Danmark och
Norge. Utöver detta undersöks möjligheterna till att införa nordiska mästerskap på inline.
Långfärdskommittén
Anders Tysk har insänt en skriftlig rapport samt en verksamhetsplan för kommande säsong.
(bilaga 4)
Styrelsen föreslår att verksamhetsplanen utökas med följande punkter
- att arbeta för att få flera långfärdsskridskoklubbar att ansluta till förbundet
- att verka för att arrangemanget Skridskos dag utökas till flera orter i Sverige
- säkerhetsfrågor
Med utökade arbetsuppgifter ser styrelsen behovet av att utöka kommittén med ytterligare
personer för att verksamhetsplanen skall kunna genomföras.
Per-Arne Spiik informerar om att Vikingarännet planerar att se över sin hemsida till nästa
säsong. Styrelsen önskar att Skridskoförbundet blir synliga som arrangör till Vikingarännet,
vilket inte är fallet idag.
Elitrådet
Utvecklingsplanen har uppdaterats enligt beslut från föregående möte.

Styrelsen beslutade att ställa sig bakom utvecklingsplanen och att det därmed kan publiceras
på hemsidan.
Finansieringsmodell
Ett förslag till finansieringsmodell innehållande bl a fördelningsprinciper för toppåkare
presenterades.
I modellen finns ett förslag på individuella bidrag mot vissa motprestationer såsom att på
uppdrag av förbundet delta vid ett fåtal tillfällen för att exempelvis bidra med utbildning i
skridskoteknik, hjälpa föreningar vid förfrågningar, delta vid arrangemang eller liknande.
Styrelsen har en gemensam uppfattning om prioriteringsordning i fördelningen av medel i
elitbudgeten:
1. Deltagande i internationella mästerskap och världscuper
2. Tränings- och lägerverksamhet
3. Tester
4. Coacher
5. Ekonomiskt bidrag till aktiva.
Toppåkarna – har möjlighet att sälja in egna sponsorer efter diskussion och godkännande av
förbundet. När det gäller hastighetsåkarna så har ISU beslutat hur många reklamplatser som
får finnas på en dräkt. Förbundet har ett sponsoravtal där 6 platser av 8 ingår i avtalet.
Förbundets intention är att återstående platser skall erbjudas de aktiva för egna sponsorer.
Styrelsen förde långa och ingående diskussioner till förslaget.
Styrelsen beslutade följande:
- utvecklingsplanen publiceras på nätet
- elitrådet arbetar vidare med utvecklingstrappan enligt presenterad plan
- elitrådet arbetar vidare med träningsportalen enligt plan
- ekonomisk stöd till toppåkare bör prövas om ekonomin tillåter enligt prioritetsordningen (se
ovan)
- åkaravtalen kompletteras
- beslut enligt ovan ligger till grund för de möten som skall ske med toppåkare och deras
föreningar
Rekrytering/Bredd/Motion
Här finns ingen rapport
Breddläger
I maj genomfördes ett läger i Eskilstuna där 26 aktiva deltog tillsammans med 7 ledare.
Lägret bjöd på träning och föreläsningar.
Utbildning
Arbetsgruppen rapporterar att Åke Falk arbetar med att ta fram ett steg 2 material för starters.
Man har beslutat att göra en översyn av det funktionärsmaterial som finns.
I samband med Short Track SM genomfördes en funktionärskurs för 8 personer. En
utbildning för funktionärer inom inlines planeras i samband med Svenska Inlinescupen i
Karlstad i juni.
Anläggningar
Leif Olsson arbetar med dokument kring säkerhet.

Marknadsföring/Sponsorer/Finansiering
Roger Bodin och Lars-Åke Skager har varit i kontakt med ett antal företag och kan konstatera
att Svensk Skridsko är väldigt svårt att sälja centralt. Vi tror däremot att det är möjligt för våra
toppåkare att sälja sig lokalt.
Vi skall se över avtalet/konceptet som vi har med Sports Navigator.
Linda Liljedahl föreslår att flera mindre SF (t.ex. Rodd, Curling Konståkning och Skridsko)
går samman och samarbetar i en marknadskommitté för att förbättra möjligheten att få stöd.
Idrottslyftet
Vi har fått beviljade medel för idrottslyftet år 4, 1/7 2010 – 30/6 2011.
Bidragen är 912 000 kronor för föreningsstöd, 662 000 kronor för förbundsutveckling och
201 000 kronor för verksamhetsutveckling.
Hallprojekt.
Roger Bodin informerar om att han just nu har tre projekt som känns realistiska att arbeta
vidare med och de avser 400 meters banor i Karlstad, Östersund och Stockholm.
Roger Bodin och representant från SOK har ett möte planerat med kommunstyrelsens
ordförande i Östersund. Mötet sker efter midsommarveckan.
Eskilstuna IK flaggar för att banan i Eskilstuna kan komma att läggas ned.
Linda Liljedahl informerar om att hon har deltagit vid ett möte i Malmö för att diskustera ett
Vinterpalats. Det handlar om en utomhusanläggning innehållande, 400 meters bana,
bandyplan, skidspor och pulkabacke.
Marathon
Ingen rapport
Skridskoakademin
Efter ett möte med finska representanter har vi nu löst det administrativa problem som har
funnits. Rapporten för år ett sammanställs och skickas till ISU inom kort.
Ansökan om stöd för år två insänds till ISU under juli månad.
Övriga rapporter
Europeiska tävlingskonferenser
Kenth Borgström deltog vid konferensen för hastighet som arrangerades den 7-9 maj i
Tallinn. En rapport från mötet är publicerad på hemsidan och insänd till dagens möte. (bilaga
5)
Linda Liljedahl representerade förbundet vid konferensen för short track som genomfördes i
maj 2010. En rapport från mötet var insänd till dagen möte. (bilaga 6)
Utbildningsprojekt
Per-Arne Spiik informerade om att han deltagit vid en informationsdag i Malmö om Malmö
idrottsakademi, MIA-projektet. Projektet är ett samarbete mellan Skåneidrotten, Malmö stad,
Idrottshögskolan, gymnasiet och vissa specialidrottsförbund.
I konceptet ingår även att elitidrottare skall kunna utbildas efter gymnasiet. Centrat i Malmö

kan idag erbjuda tester, träningslokaler, stipendier mm.
Ranya Ezzi är med i detta projekt och till hösten kommer troligen ytterligare två short track
åkare att delta.
För att projektet framöver skall ha en möjlighet att bedriva Short Track så måst förbundet
certifiera gymnasiet.
Styrelsen beslutade att uppdra åt Anne Österberg att undersöka med RF vad vi behöver göra
för att bl a certifiera gymnasium mm. Vidare uppdrogs det åt Elitrådet att se över behoven och
återkomma med ett förslag till hantering av frågan.
Linda Liljedahl som är involverad i MIA projektet bidrar med information som hon får via
denna position.
Övergång till Polen
Roger Bodin rapporterade att Claudia Wallin vid ett besök hos honom tillsammans med
Jasmin Krohn har informerat om att hon fr o m säsongen 2010-2011 skall tävla för Polen.
Tage Stolpe fond
Roger Bodin rapporterade att en fond instiftades i samband med Tage Stolpes 100 års dag i
maj.
§ 44

UTVÄRDERING AV STYRELSEARBETET och SISU PROJEKT

Diskussioner fördes kring
- Var börjar vi?/Vad tänkte vi?
- Vad har vi gjort?
- Hur har vi arbetat?
- Lärdomar att ta med framöver

Den sittande styrelsen tillträdde i april 2010. Dagen innan valet så genomfördes en
föreningskonferens där deltagarna fastställde en lista över åtgärder som man uppdrog åt
förbundet och föreningarna åtgärda. Styrelsen har under det gångna året bland annat
åstadkommit följande:
- erbjudit utbildningstillfällen för Short Track och Inline
- förbättrat informationen och öppenheten, via ny hemsida, nyhetsbrev, pressinformation,
information från styrelsen på nyhetssidan efter varje styrelsemöte samt spalten ”ordförande
har ordet” som finns på den nya hemsidan.
- via idrottslyftet har vi ökat material tillgång i form av Short Track skridskor
- vi har synliggjort vårt arbete, dels genom att lägga styrelsemöten i samband med aktiviteter
såsom Inlines SM i Varberg och Moralägret 2009. Styrelsen och kansliet har varit
representerade vid flertalet SM tävlingar och Sverige Cuper under säsong.
- en mediapolicy har arbetats fram och presenterats på hemsidan
- aktivitetsläger har anordnats i Mora och nu senast i Eskilstuna
- arbetar med och deltar aktivt vid möten med kommuner och föreningar vid hallprojekt.
- arbetet med elitdokument, såsom utvecklingsplan inkl utvecklingstrappor, åkaravtal,
ekonomisk fördelningsprincip
- personliga möten med elitaktiva har genomförts under säsongen
- Visionsdokument kommer inom kort att publiceras på hemsidan
- det centrala arbetet har styrts upp och en GS har tillsatts
- nya arbetsgrupper, kommittéer och projektgrupper har tillsatts och ett möte för dessa

genomfördes under en helg i december
Kommittéer, arbetsgrupper och projektgrupper
Styrelsen gick igenom dessa och följande noteringar gjordes:
1) Rekrytering-bredd-motion: Denna grupp har inte kommit igång med sitt viktiga arbete
2) Breddläger: Här har visst arbete utförts
Styrelsen beslutade att lägga ihop ovanstående grupper till en.
3) Utbildning: Här har Jan Marmstål tagit ett stort ansvar och många har erbjudit sig att arbeta
för denna grupp.
4) Anläggning: Gruppen har under ledning av Sofia Larsson genomfört en del möte och även
besökt Norge för hallprojekt. Leif Olsson arbetar med ett dokument kring säkerhet. Här har
det genomförts en del arbete sedan mötet i december.
5) Marknadsföring- Sponsorer: Här har man gjort en del undersökningar och men gruppen har
en mycket viktig roll och har många och stora frågor att hantera
Styrelsen är medveten om att vi måste ta ett nytt grepp för att få igång arbetet i kommittéerna.
Vi behöver ta fram mer konkreta planer och måldokument för verksamheten.
SISU projekt
Som vi informerade om i tidigare protokoll så har vi fått ett generöst erbjudande från SISU
om personell och ekonomisk hjälp för att utveckla Svensk Skridsko.
Förslaget som Anne Österberg tillsammans med SISU har arbetet fram består av stöd i tre
olika spår.
Spår 1) Exempelföreningar – modell föreningar
Detta arbete ska utgå från föreningarnas egna verksamhetsidéer. Förbundet erbjuder ett antal
medlemsföreningar möjligheten till utvecklingsarbete under processledning från SISU.
Spår 2) Centralt – kansli och organisation – arbetsgång och struktur
Översyn av det arbete som görs på kansliet, i styrelsen och i kommittéer och arbetsgrupper.
Det skall genomföras en analys av det dagliga arbetet och målen för verksamheten. Görs rätt
saker och görs det på bästa möjliga sätt osv.
Spår 3) Kulturen, värdegrunden och varumärket
En fortsättning på det visionsarbete som startades under 2008.
Styrelsen beslutade att Anne Österberg tillsammans med Kalle Skoog startar upp detta arbete.
Projektet skall sedan överföras till Sofia Larsson när hon är tillbaka i tjänst.
Styrelsen önskar att ett möte planeras med deltagande föreningar tillsammans med de SISU
konsulenter som kommer att vara delaktiga. Mötet bör genomföras när nulägesanalysen är
färdig. Vid mötet bör förbundets vision förmedlas för att ge projektet en grund.
§ 45 KANSLI OCH PERSONAL

Förhandlingarna med Andreas Larsson är ännu inte slutförda. Förbundet och Andreas är
överens men avtalet kan inte tecknas innan vi har de ekonomiska förutsättningarna klara med
SOK.

Andreas Larsson har nu semester under maj-juli och kommer att vara föräldraledig under
september månad.
Sofia Larsson är föräldraledig sedan den 5 juni.
Sebastian Falk är anställd på ett vikariat för Sofia Larsson från den 1 april 2010 till den 30
januari 2011. Sebastian är anställd på 50%.
Vi kommer att ersätta Kenth Borgström för tjänster upp till 25% under 1 september 2010 till
den 30 januari 2011. Kenth kommer att arbeta med tävlingsverksamhet.
§ 46 ÖVRIGA FRÅGOR

ISU kongress
Vi har genomfört möte med representanter för Konståkningsförbundet för att gå igenom
motioner och enas i ställningstagande inför kongressen.
När det gäller en proposition från ISU gällande organisationsfrågor så har vi gemensamt med
Konståkning beslutat att lägga en resolution till ISU kongressen där vi kommer att föreslå att
man tillsätter en extern utredningsgrupp.
Teknikträningskoncept
Anne Österberg informerade kort om ett koncept för teknikträning.
Styrelsen ansåg förslaget intressant och beslutade att uppdra åt Sebastian Falk att skissa på ett
underlag till genomförande av detta koncept.
§ 47 NÄSTA MÖTE

Nästa möte genomförs den 31 juli i samband med Moracampen i Mora

Justeras

Vid protokollet

Roger Bodin

Anne Österberg

Justeras
Karl Skoog

