Årsmöte Djurgårdens IF Alpina Förening
Plats: Caféet, Hammarbybacken
Tid: Torsdagen den 23 maj kl 18.00

Agenda för årsmötet:
a) fråga om mötets behöriga utlysande
b) fastställande av dagordning
c) val av ordförande för mötet
d) val av sekreterare för mötet
e) val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
f) föredragning av styrelsens berättelse för det gångna verksamhetsåret
g) föredragning av revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret
h) fastställande av balansräkningen
i) fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
j) val av föreningsordförande för en tid av ett år
k) val av minst 2 styrelseledamöter för en tid av två år
l) val av minst 2 styrelsesuppleanter för en tid av ett år
m) val av 3 ledamöter i en valberedning varav en sammankallande som ska fungera till
och med nästa årsmöte
n) val av minst två revisorer och en revisorssuppleant för en tid av ett år
o) fastställande av medlemsavgifter
p) ärenden föreslagna av styrelsen
q) motioner, som senast tre veckor före ordinarie årsmöte inkommit till styrelsen från
enskild medlem, jämte styrelsens yttrande
r) övriga frågor, som dock ej kan föranleda annat beslut än ett överlämnande till
styrelsen.
Punkt f och h): Se utskickad Verksamhetsberättelse samt Årsredovisning
Punkt j-n): se bilaga, Valberedningens förslag
Punkt o): Styrelsens förslag är oförändrade medlemsavgifter för kommande säsong, dvs
700 kr/person eller 1000 kr/familj.
Punkt p): Inga ärenden föreslagna från styrelsen för behandling av årsstämman
Punkt q): Tre motioner har inkommit, se bilagor

Valberedningens förslag till styrelse 2019/2020
Valberedningens förslag till årsmötet 2019. Valberedningen har även i år arbetat för att
behålla en kontinuitet inom styrelsen. Styrelsen konstituerar sig själva efter årsmötet.
Ordförande, välj på 1 år:
Fredrik Sörén, ordförande, omval väljs på 1 år.
Ledamöter minst 2 väljs på 2 år:
Michael Johansson, ledamot, omval väljs på 2 år
Niklas Drottler, ledamot, väljs på 2 år
Linda Ek, ledamot, 1 år kvar på mandatperioden
Monica Frosteman, ledamot, 1 år kvar på mandatperioden
Mats Flodin, ledamot, 1 år kvar på mandatperioden
Palle Wiberg är avgående och inte tillgänglig för omval
Suppleanter, väljs på 1 år:
Sofia Sundström, nyval
Anders Helsén, omval
Revisorer:
Ulla Flodin, omval
Birgitta Åström, omval
Suppleant revisor:
Katarina Hellsen Jarvin, omval
Förslag till valberedning 2019/2020
Caroline Gyllenvall, sammankallande
Caroline Peterson Ullstrand
Jan Birkmanis

Till årsstämman i Djurgårdens IF Alpina Förening, 2019
Motion angående: antal träningstillfällen
Bakgrund:
På grund av en kort säsong på Hammarbybacken före säsong, var antal träningstillfällen
begränsad. Klubben jobbade bra för att få träningar på andra backar men trotts detta hade
vi en kortare säsong än all andra Stockholmsklubbar
Därför yrkar jag att stämman beslutar att skapa en handlingsplan med syftet att alla
årsgrupper i DIF Alpina ska ha en lika lång säsong som de andra Stockholmsklubbar.
Denna ska ta hänsyn till början och slutet av säsongen och stängning av Hammarbybacken
pga WC.
Denna ska kommuniceras till klubbmedlemmar så snart som möjligt.

Niko Lutener
Tränare och förälder U10 och Masters åkare.

Styrelsens yttrande:
Styrelsen föreslår att motionen avslås eftersom andemeningen i motionen redan är en
betydande del av styrelsens arbete. Styrelsen vill gärna fortsätta på denna väg och med
bibehållet manöverutrymme långsiktigt arbeta mot detta mål.

Till årsstämman i Djurgårdens IF Alpina Förening, 2019
Motion angående: fokus på personlig utveckling istället för resultat
Bakgrund:
Att skapa ett livslångt intresse för alpin utförsåkning är syftet med vad vi gör. Och det är ett
riktigt bra syfte! När vi säga i direkt anslutning till detta att vi vill gärna se fler DIF‐åkare
högre upp i resultatlistorna underminerar vi vårt huvudsyfte.
Inte alla kommer komma högre upp i resultatlistorna och därför riskera man att de som inte
kommer högre upp i resultatlistorna blir besvikna och att de slutar tycka att skidåkning i
slalom/vår klubb är rolig längre.
Därför är det är mycket bättre att ha fokus på personlig utveckling.
Barn utvecklar väldig annorlunda fysiskt och mentalt och då ska man möta dem på sin egen
nivå just då, oavsett om de kommer först eller sist i en tävling. Därför yrkar jag att
stämman beslutar att lägga fokus på personlig utveckling i klubbens värdegrund och inte på
resultat.
Fokuset ska genomsyra allt som vi gör och ska kommuniceras således till klubbmedlemar.

Niko Lutener
Tränare och förälder U10.

Styrelsens yttrande:
Styrelsen föreslår att motionen avslås eftersom personlig utveckling redan är uttalat fokus i
klubbens verksamhet. Vi ska samtidigt inte blunda för att vi faktiskt ägnar vi oss åt en idrott
som för alla utom de yngsta grupperna innebär tävling i bana på tid. Om våra åkare
utvecklas starkt så kan det på sikt få bieffekten att de kommer att prestera bättre resultat på
framtida tävlingar än de gjort tidigare, vilket skulle kunna ses som ett av flera kvitton på att
tränings-ansträngningarna lönat sig. Klubbens fokus är dock på åkarens utveckling och inte
resultatet i sig.

Motion från Lasse Hedberg
Här kommer en motion från mig till årsmötet 2019 angående Hammarbybackens snökvalitet.
Bakgrunden är att Hammarbybacken har sämst snökvalitet för träning och tävling bland
Stockholms alla backar. Detta hämmar våra åkares utveckling. Bevisligen går den att
förbättra - vilket vi alla vet, som varit i backen under WC tävlingarna i parallellslalom.

Motion:
Styrelsen uppdras att till Skistar och backens entreprenör presentera DIF,s mål - att
Hammarbybacken skall ha Stockholms bästa underlag för träning och tävling. Skriver Skistar
under på detta måste de sedan lämna förslag på åtgärder för hur det skall kunna uppnås.
DIF vara behjälpliga med detta. Klubben måste upprätta ett avtal med Skistar där dessa
åtgärder skrivs in och gemensamt följs upp regelbundet. Under perioden när snön läggs
minst veckovis.

Lasse Hedberg

Styrelsens yttrande:
Styrelsen föreslår att motionen avslås eftersom andemeningen i motionen redan är en
betydande del av styrelsens arbete. Vi använder de metoder, medel och
kommunikationskanaler som vi mäktar med för att åstadkomma detta. Det finns en
betydande komplexitet i frågeställningen då DIF Alpina i huvudsak endast har good-will som
påtryckningsmedel eftersom vi inte vare sig äger backen eller innehar arrendeavtalet. Många
intressenter med olika behov ska samsas i Hammarbybacken, samtidigt som Skistar behöver
bedriva en kommersiellt sund verksamhet. Styrelsen vill gärna fortsätta på denna väg och
med bibehållet manöverutrymme långsiktigt arbeta mot detta mål.

