
Styrelse PM 

 

För att bättre informera medlemmarna övar vad som är på gång i sektionen har styrelsen 

beslutat att på hemsidan ge ut ett PM varje gång styrelsen har sammanträtt. Man får gärna 

också kontakta styrelsemedlemmarna om man har frågor eller ärenden som styrelsen borde 

behandla. 

 

Möte 5/2022:  

Nya styrelsen vald; Patrick Johansson (ordf), Niklas Westerlund (viceordf), Sanna 

Häggström(sekr), Bosse Johansson(kassör), Johan Lindroos, Catherine Strandell, Marie 

Eriksson 

 

Möte 6/2022: 

- Vi jobbar med att få sponsorer till nästa säsongs dräkter. De flesta är klara. 

- Tävlingar: Anni Lindroos deltog i Vuokatti Aateli race med fina resultat. Vår egen 

rullskidtävling lyckades bra. Saaristo Trail är vi med och ordnar den 27.8. Vi planerar 

att hålla en nationell tävling i december, preliminärt 18.12. FSSM arrangerar vi i år, 

datum kommer snart. 

- Träningar: Träningarna kör i gång den här veckan (8.8). Inneträningarna börjar den 

23.8 för de äldre och ett par veckor senare för de yngre. 

- Läger: Jämilägret blir den 6-9.10 och Vuokattilägret den 2-6.12. 

- Vi jobbar med att rena vattnet i gropen så att vattenkvaliteten blir bra när vi kan börja 

skjuta snö. 

- Inkvartering för alla större tävlingar koordineras och bokas vartefter vi vet när de 

ordnas. (FM, JFM, ST, KLL) 

- Vi kollar upp möjligheten att ordna tränarskolning i Pargas för att få med flera i 

verksamheten. 

- Uppdatering av ersättningsregler: Om föreningen ordnar en gemensam inkvartering 

där alla får plats, så ersätts inga andra inkvarteringskostnader som uppkommer från 

privata bokningar. Uppdaterade regler presenteras på hemsidan inom augusti. 

- Reglerna för att erhålla stipendier har uppdaterats och presenteras på nästa 

föräldramöte. 

- Vi ordnar ett kick-off tillfälle i september/oktober både för äldre och yngre juniorer. 

För de äldre tas upp vilka kriterier som gäller vid stipendieutdelning samt genomgås 

målsättningar och önskemål inför säsongen.  

- Infobladet uppdateras och skickas ut. 

- Medlemsavgifterna och klädpriserna hålls samma som ifjol trots att alla priser lite har 

stigit. 

- Klädbeställningen kommer att göras i början av september. 

- Vi har fått föreningsstöd från FSI och från LiikU. För dessa pengar har vi kunnat 

ordna ett sommarläger där äldre juniorer fungerade som ledare åt de yngre. Vi 

fortsätter även verksamheten med att juniorer ibland drar träningar och fungerar som 

förebilder åt de yngre, vilket stärker föreningens samhörighet. 

- Nästa möte måndagen den 5.9 


