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ÅRSMÖTE GÄSTRIKLANDS SKIDFÖRBUND
Onsdagen den 13 januari 2021 19:30 - 21:00. Teams-möte
Dagordning
§1

Mötets öppnade.

§2

Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för
mötet på grundval av den röstlängd som SSF:s förbundsstyrelse har
upprättat.

§3

Fastställande av föredragningslista för mötet.

§4

Fråga om mötets behöriga utlysande.

§5

Val av ordförande för mötet.

§6

Val av sekreterare för mötet.

§7

Val av två protokolljusterare samt erforderligt antal rösträknare.

§8

Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser:
a) Verksamhetsberättelse för 19/20.
b) Förvaltningsberättelse för 19/20.
c) Revisorernas berättelse för samma tid.

§9

Fråga om ansvarsfrihet för GSF-styrelsens förvaltning.

§ 10

Behandling av förslag till GSF:s verksamhetsplan.

§ 11

Behandling av styrelsen förslag till nya stadgar. Bifogas årsmöteshandlingarna.

§ 12

Behandling av inkomna motioner.

§ 13

Val på ett år av ordförande i GSF, tillika ordförande i SDF – styrelsen.
Omval Ulf Gavlefors. Ordförande väljs på ett år.

§ 14

Val av styrelseledamöter och suppleanter för perioden 2020/2021.
Styrelseledamöter
Ulf Uddbäck – omval 2 år
Erika Lindström – avgår
Johan Welander – omval 2 år

Peter von Reedtz – nyval på 2 år
Sören Jonasson – omval Suppleant på 2år
Per Lidström 1 år kvar

§ 15

Val av minst en revisor och personlig ersättare med uppgift att granska verksamhet,
Räkenskaper och förvaltning för en tid av ett år.
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Val av revisor – väljs på ett år.
§ 16

Val av 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år.
Christopher Noack

§ 17

Fastställande av inkomster- och utgifter för räkenskapsåret 2020/21.

§ 18

Övriga frågor.

§ 19

Avslutning.
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RÖSTLÄNGD 2019-2020
Antal röster per förening

Gefle Fristilsförening
Gävle Alpina SK
Gävle Skidkamrater
Gävlepolisens Idrottsförening
Hedesunda Idrottsförening
Hofors AIF Skid och Cykelklubb
Högbo Gymnastik o IF
Jäderfors Sportklubb
Jädraås Allmänna Idrottsklubb
Järbo Idrottsförening
Kungsbergets Alpina klubb
Kungsgårdens Sportklubb
Norrham Hamrångebygdens Idrottsförening
Ockelbo Skidklubb
Skutskärs Orienteringsklubb
Stensätra Skidklubb
Storviks Idrottsförening
Team Walle Skidklubb
Valbo Allmänna Idrottsförening
Vattenfalls IF Älvkarleby
Åmots Skidklubb
Årsunda Idrottsförening
Åshammars Idrottsklubb
Österfärnebo Idrottsförening

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Antal föreningar totalt:
Antal röstberättigade föreningar:

24
24
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Styrelsens sammanfattning av verksamhetsåret 2019-07-01 – 202006-30
Styrelsen för Gästriklands Skidförbund lämnar följande verksamhetsberättelse för tiden
1/7 2019 – 30/6 2020, förbundets 63:e verksamhetsår.

Distriktets aktiva åkare har visat fina resultat vid tävlingar nationellt och internationellt,
vilket är mycket positivt. Det redovisas i Alpin och Längd respektive
verksamhetsberättelse.
Årsunda IF har fyllt 100 år och uppvaktades av GSF:s ordförande.
Varumärket skidåkning får utrymme i våra tidningar främst kopplat till hur skidåkningen har
påverkats av pågående pandemi.

När det gäller att uppfylla verksamhetsmålen så har följande skett:
Mätbara mål i vår verksamhet:
• Ha minst en representant i varje klass i LVC, USM, Volkswagen och Folksam.
Det målet har inte nåtts delvis beroende på inställda tävlingar orsakade av
Covid 19.
•

Målet om minst 10 vidareutbildade under året ungdomsledare har inte nåtts.

•

Behålla antalet tävlingar i distriktet som fanns säsongen innan. Det målet är
inte uppfyllt dels beroende på en dålig vinter och pågående pandemi.

•

Ekonomi i balans. Den uppsatta budgeten har hållits. Hur var det med
avskrivningarna för kläderna för Gästriklands Skiteam. Erik har frågan.

Möten
Styrelsen har under arbetsåret haft 5 protokollförda möten.

Årsmöte 2018–2019
Årsmötet var förlagt till Folkets Hus i Sandviken där ett 20-tals förenings- och förbundsledare hade samlats. Ordförande för mötet var Hans Pålsson.

Styrelsens sammansättning
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Suppleant

Ulf Gavlefors, Valbo
Ulf Uddbäck, Gävle
Erika Lindström, Sandviken
Johan Welander, Sandviken
Per Lidström
Sören Jonasson, Sandviken

Revisor
Per-Olof Andersson, Sandviken.
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Valberedningen
Ingen gemensam valberedning bestående av representanter från Längd och Alpint har
verkat under verksamhetsåret. Magnus Andersson har varit valberedning från Alpint.

ALPINA KOMMITTÉNS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2019-2020
Distriktets verksamhetsomfattning i Gästrikland
Alpina Kommittén i Gästrikland har under säsongen 2019-2020 bestått av representanter
från distriktets två alpina klubbar. Säsongen 19/20 var en annorlunda säsong med dåligt med
snö på hemmaplan och Covid-19 pandemin. Pandemin innebar ett abrupt slut för
tävlingsverksamheten lokalt, regionalt och nationellt. Dåligt snöläge gjorde att
Hemlingbybacken inte kunde öppnas alls. Dåligt med snö i Kungsberget medförde
inskränkningar i tränings och tävlingsmöjligheter.
Mål och vision för alpina kommittén är att samordna och stödja klubbverksamheten i distriktet
samt vara klubbarnas länktill regionverksamheten i region 3, Gästriklands skidförbund och till
Svenskaskidförbundet (Alpint).
Kommitténs sammansättning och ansvarsfördelning och klubbtillhörighet:
•
•
•
•
•
•
•

Peter von Reedtz, ordförande,GASK
Johan Welander, Sekreterare, Gästriklands skidförbund
Magnus Andersson, ledamot, KALP
Christopher Noack, ledamot, Gask
Björn Pettersson, KALP, Tävlingsansvarig Distrikt
Fredrik Lundström, Gask, Suppleant
Markus Danielsson, Gask, Suppleant

Genomförda möten
Huvudsakliga områden som behandlats på arbetsmöten är:
•
•
•
•
•
•
•

Samordning och framtagande av tävlingsplan
Planering och genomförande av Gästrikecup
Planering av gemensam träning, boende och utrustning (jackor) inför LVC-finalerna
Planering av distriktsläger
Representera distriktet på regionrådsmöten
Representera distriktet med tränare på regionläger
Bidra till samordning av regionverksamheten

AK-Möten har genomförts: 7/10, 14/11, 14/1, 27/1, 3/2, 10/2, 19/2, 20/4.
På SSF-nationellt AK-möte, 2020-06-26/27 deltog Peter von Reedtz. Inget regionrådsmöte
genomfördes under våren.

Klubbaktivitet
Det finns för närvarande två aktiva alpina klubbar i distriktet med totalt ca 430 (KALP 258 +
GASK 203) medlemmar varav drygt 216 (KALP 118 + GASK 111) är aktiva ungdomar mellan
7 – 20 år. Största andelen aktiva återfinns i åldrarna 7-16 år (U8-U16).
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Distriktsverksamhet
Distriktläger med inriktning teknik fart genomfördes i Björnrike helgen v 3 fredag-söndag,
med inbjuden extern tränare Patrik Järbyn. Ett läger att bygga vidare på inför nästkommande
säsonger. Finansiering av honom genom bidrag från Gästriklands Skidförbund, 10 000 kr.
I övrigt begränsat med distriktsgemensamma aktiviteter. Detta pga den dåliga vintern på
hemmaplan.

Träningsverksamhet
Klubbarna har bedrivit fys- och försäsongsträning i Sandviken respektive Gävle, både
utomhus samt i hyrda gymnastikhallar.
Snöträning har i huvudsak bedrivits kvällstid i Kungsberget. Samträning i mindre skala har
genomförts i Kungsberget och på läger i Vemdalen/Björnrike. Hemlingbybacken stängd
under hela säsongen. Lägerverksamhet se resp. klubbs redovisning ovan.
Delar av U16 har tränat i regionverksamheten (region 3) med åkare från Gästrikland,
Värmland, Dalarna och Örebro län. Mycket bra träning under ledning av regiontränare
Mattias Aronsson. Fysläger på hemmplan och snöläger i Juvass/Norge och Idre
genomfördes under hösten. Fartläger i Funäsdalen i samband med USM-kval.

Tävlingsverksamhet
Gästrike cup inställd.
Kungsberget
Datum

Tävling

Antal startande

16/2

Kungsslalom, SL i Johans backe, dagtävling

63

5/3

Kungsbergsslalom i Västbacken, Kvällstävling.

73

22/2

USM-kval SL för U16
42
(genomfördes i Falun med AK Gästrikland som arrangör)

Hemlingbybacken
Inga tävlingar pga stängd backe
LVC-finalen för 11-12 åringar - Inställd
Anmälda åkare från distriktet: 19
LVC-finalen för 13-14 åringar - Inställd
Anmälda åkare från distriktet: 14
USM-final - Inställd
Anmälda åkare från distriktet: 6
YJSM - Störtlopp genomfört, övriga discipliner inställda.
Deltagare från distriktet: 2
ÄJSM - Inställd
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SM - Störtlopp genomfört, övriga discipliner inställda.
OS, VM, världscup, Europacup, FIS mm
Många tävlingar inställda.
I Ungdoms-OS tog Erik Wahlberg, Kungsberget, guld i SkiCross, i början av februari innan
Covid-19.
Övrigt
Ett flertal topp10-placeringar av distriktets åkare i Vemdalsslalom Winter Games.
ALS Sara Hector cup ställdes in pga Covid-19.

LÄNGÅKNINGS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2019-2020
Distriktets verksamhetsomfattning i Gästrikland
Utbildning Att utveckla Svenska skidförbundets vision ”alla på snö” har genomförts av Dennis
Andersson i Kungsberget och i Skidome i Göteborg.
Tidigare års integrationsprojekt avseende skidåkning på snö och pulkaåkning har inte
genomförts under säsongen.

Distriktsläger
Under säsongen har Jädraåslägret genomförts med ca 25 talet deltagare, vilket
uppskattades av de som deltog. Deltagarna kom från ett flertal klubbar i distriktet.

Distriktsträningar
Deltagarna i Volkswagen och ICA cupen ledare har träffats innan tävlingarna.

Tävlingsverksamheten
Längd har genomfört tre tävlingar. Högboskidan och Bessemerrullen samt Bessemerloppet
som flyttades till Harsa.

Ungdoms SM
USM för DH 15-16 åringar gick 2020 i Matfors. Högbo GIF hade 7 deltagare. En silvermedalj
tog Elias Danielsson i distansloppet i H16.

Folksam Cup 2020
Genomfördes lördag – måndag (29 Februari -2 Mars) i fristil stil i Järpen.
Gästrike-gänget åkte tåg till tävlingen. Det fungerade utmärkt att åka tåg till Järpen.
Gångavstånd till allt i Järpen.
•
•

Första tävlingsdagen är det tekniksprint.
Andra dagen är det individuell prolog, 2,5 km, och på eftermiddagen är det jaktstart, 5
km.
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•

Tredje och sista dagen genomförs stafetterna. Eftersom vi saknade 16 åriga tjejer är
det svårt att få ihop distriktslag. Vi kunde genomföra långa distriktsstafetten.

Gästrikland placerade sig som 15:e bästa distrikt (av total 20 distrikt).

Volkswagen Cup
Cupen har bytt namn. Hette tidigare ICA-cup. Utav 16 intresserade blev det 14 ungdomar
som reste till Bollnäs tillsammans med 3 ledare. Sjukdom var orsaken till att det blev 14.
Valbo, Järbo, Årsunda och Högbo var klubbarna som representerade Gästrikland
Ungdomarna presterade riktigt fint i skidspåren både individuellt och i stafetterna. Totalt blev
Gästrikland 7:a i distriktkampen endast 0,5 poäng efter Norrbotten.

Juniorer & seniorer
Det är många juniorer från Högbo samt några från Hedesunda som tävlat.
Det har även varit några seniorer som tävlat i Volkswagen cup, Emma Ivarsson, Årsunda
samt Ida Palmberg och Ida Persson, Högbo Gif.
Distriktet ställde upp med ett lag i D17-18 på distriktstafetten Falun i februari.
Högbos Juniorer Louise Lindström och Emil Danielsson fick representera Sverige på Junior
VM. Louise tog hem guld i sprint.
Junior SM som gick i Åsarna precis före pågående pandemin satte stopp för resten av
säsongen. En tävling genomfördes innan veckan ställdes in. Där tog Louise Lindström hem
ett guld i masstart.

Förvaltningsberättelse
Balans- och resultaträkningarna bifogas årsmöteshandlingarna.

VERKSAMHETSPLAN 2020/2021
Visionen för Gästriklands Skidförbund är:
•
•
•

Att fortsätta förbättra vårt varumärke skidåkning.
Att utveckla skidintresset inom distriktet.
Att utveckla Svenska Skidförbundets vision ”alla på snö”

De övergripande målen för Gästriklands Skidförbund är :
•
•
•
•
•
•
•

Ha minst en representant i varje klass Volkwagen- och Folksam-cup och LVCfinalerna och USM.
Minst 10 vidareutbildande ungdomsledare.
Behålla antalet tävlingar inom distriktet som finns idag för alpint och längd.
Ha en ekonomi i balans.
Erbjuda alla skolor med 4:e klassare att prova på längdåkning och utförsåkning under
en dag. Kungsberget utförsåkning.
En jämlik fördelning mellan män och kvinnor i styrelse.
Skapa en arbetande längdkommitté.
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Budget för 2020/2021
Bifogas årsmöteshandlingarna.

STIPENDIATER 2019–2020
Längd
Erik Hedblom. Ledare Valbo AIF skidor.
Alpint
Erik Wahlberg. Vann Ungdoms-OS i skicross.

TACK TILL GÄSTRIKLANDS SKIDFÖRBUNDS SAMARBETSPARTNERS

Ett tack till

för sponsringen av tävlings- och överdragskläderna till Gästriklands Ski Team.
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