
FSS NYHETSBREV NOVEMBER 2021
Hej!

Här är senaste informationen från Finlands Svenska Skidförbund. Du får gärna vidarebefordra
detta nyhetsbrev till föreningsaktiva, klubbkompisar, föreningsmedlemmar eller andra personer
som kan ha nytta av informationen. Ifall du inte hör till e-postlistan som får dessa meddelanden
och vill i fortsättningen ha, vänligen meddela ahrenberg@idrott.fi. Du kan även meddela ifall du
inte i fortsättningen vill motta detta nyhetsbrev.

Mats Johansson fortsätter som FSS-ordförande 2022

Finlands Svenska Skidförbund FSS r.f. höll stadgeenligt höstmöte lördagen 30.10.2021 i Närpes
och via distans. Nuvarande förbundsordförande Mats Johansson fick förnyat förtroende då
höstmötet omvalde Mats till ordförande för förbundet även 2022. Tre styrelsemedlemmar var i tur
att avgå. Två personer återvaldes emedan en person undanbett återval. Till styrelsen valdes för
verksamhetsåren 2022-23 följande: Lotta Wasström, återval, (suppleant Jens Lindholm), Martin
Strand, återval (suppleant Mattias Skog), Kent Westerholm (suppleant Henrik Malmberg, ny).

FSS förbundsordförande

Under tiden 5.11.-28.2.2022 sköter viceordförande Martin Strand det operativa styrelsearbetet
som tf. ordförande enär ordf. Mats Johansson handhar andra uppgifter utomlands.

FSS arrangerar webbinarium 23.11.2021 på Norrvalla

Temat för webbinariet är “Hur kan vi förbättra föreningsverksamheten för våra idrottare?“

Inledning av Hannu Koivusalo, Vuokatti Ski team. Han berättar hur de gjort för att bygga upp en
elitförening. Diskussioner om hur vi inom FSS föreningarna kan jobba för att höja nivån för vår
skidåkare.

Plats: Norrvalla Campus, auditoriet
Tidpunkt: 23.11 kl. 18.00

Man kan även delta via Zoom på distans. Länken skickas 23.11 till de som anmält sig via länken
här.

FSSM 2023

FSS  lediganslår mästerskapen år 2023 för föreningarna att ansöka om. Sänd in ansökan senast
31.12.2021 per e-post till: ahrenberg@idrott.fi

FSS 100 - Sata sprint 18.2.2022

Förberedelserna inför jubileumssprinten, som nu fått namnet Sata Sprint framskrider enligt
planerna. Inbjudan kommer gå ut till alla föreningar.

I samband med FSS 100-årsdag, som infaller lördag 13.11.2021 kommer förbundet att  skicka ut
ett paket med klistermärken till alla medlemsföreningar. Ni får gärna dela vidare klistermärkena till
aktiva inom föreningen och låta dem synas under skidsäsongen. Det här för att uppmärksamma
100-årsjubileet och Sata Sprint.

https://docs.google.com/forms/d/106aa9ft8VNxLqg2ncIdjJzhvTMclnlgHGBPJbj1i078/edit
mailto:ahrenberg@idrott.fi


FSS 100 - jubileumstidning

I samband med 100-årsfirandet kommer FSS ge ut en jubileumstidning i början av februari 2022.
Önskar ni vara med och stöda tidningen eller få synlighet för ert företag så ta kontakt med
jeanette.harf@idrott.fi.

Hiihtoliitto informerar

Hiihtoliittos senaste föreningsbrev hittar du här

Påminnelser från tidigare medlemsbrev

FSSM 2022 4-6.3.2022

FSS förbundsstyrelse har tillsammans med arrangören Närpes Kraft Skidförening beslutat
tävlingsdatum för FSSM inkommande vinter. Förbundsmästerskapen i Närpes arrangeras
4-6.3.2022.

Längdskidningens TD-post

Maastohiihdon TD-postia 27.10.2021
Mer information hittar du här

Förmedling av er förenings evenemang och tillställningar via FSS kanaler?

Ordnar er förening tillställningar, tävlingar, motionslopp eller evenemang, som ni vill dela med er
till övriga föreningar inom FSS? FSS kan förmedla information om evenemang, träningsdagar
tävlingar mm. via vårt infobrev, nätsidor samt övriga kanaler. Kontakta kommunikationsansvariga
om er förening önskar informera övriga skidande i svenskfinland: ahrenberg@idrott.fi

FINLANDS SVENSKA IDROTT INFORMERAR

Nominera kandidater till Årets tränare, Årets förening, Ungdomspriset och
Bragdmedaljen

Nu är det dags att nominera era kandidater till årets Idrottspriser. Nomineringen är öppen fram till
19.11. Man kan nominera en eller flera kandidater inom varje priskategori. Priserna som kommer
att delas ut är Årets förening, Årets tränare, Ungdomspriset samt Bragdmedaljen.

Precis som 2020 kommer en prisjury efter nomineringstidens slut att välja ut tre kandidater inom
kategorierna Årets förening, Årets tränare, Ungdomspriset samt Bragdmedaljen. Därefter sker en
ny omröstning på webben och alla får rösta på vem man vill se som vinnare av de tre
kandidaterna inom respektive kategori.

Priserna delas ut på Idrottsgalan som ordnas i februari 2022, noggrannare datum är ännu inte
fastslaget.

Nominera era kandidater här

mailto:jeanette.harf@idrott.fi
https://img3.materialbank.net/NiboWEB/brandwind/showHTML.do?ticket=3b5aa82ba169612134e01477ccfb9490&met=1260409&page=1
https://fss.idrott.fi/app/uploads/sites/119/2021/10/td-postia-27.10.2021.pdf
mailto:ahrenberg@idrott.fi
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYameSYxJy317_9ArNyzPa6Q0gGP6ESlDluJ4qzpxlE1bXfQ/viewform


Hälsningar,
Catherine Ahrenberg, sekreterare
Finlands Svenska Skidförbund


