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FSS-året 2021 ett år präglat av covid-19
Finlands Svenska Skidförbunds verksamhet 2021 kan beskrivas som ett år då förbundet
övergått tillbaka till sin normala verksamhet. Under 2021 har omfattningen på
lägerverksamheten utökats samtidigt som förbundet har en stabil ekonomi. Träningsåret
har fortsättningsvis präglats av covid-19.
Träningsverksamheten under 2021 har mycket koncentrerats till rullskidbanan i Vörå som
över spannet på några år nu har möjliggjort kvalitativ, grenspecifik träning i
Svenskfinland. Under träningssäsongen 2021 har FSS styrt lägerverksamhet så att
träningsgruppen under sommaren och hösten genomfört ett större antal korta och
intensiva läger jämfört med tidigare år. I och med att det goda samarbetet med Vörå
samgymnasium-idrottsgymnasium ytterligare förstärkts har det dessutom gått att
utnyttja de befintliga tränarresurserna och faciliteterna ännu effektivare. En nyhet var att
träningsåret inleddes i Äkäslompolo första veckan i maj där det var perfekta
skidförhållanden. Solvallalägret i augusti avslutades med att träningsgrupperna deltog i
invigningstävlingarna av Pargas rullskidbana.
Lägerverksamheten har under året fungerat bra i samarbete med Nyland-Åbolands
Idrottsdistrikt, NÅID, och Österbottens Idrottsdistrikt, ÖID. Det gemensamma snölägret i
Olos, Muonio är ett konkret bevis på detta, då över 70 idrottare från olika FSS-föreningar
under en veckas tid tränade tillsammans och på det viset byggde upp en stark
sammanhållning.
Genom att samarbetet med Ahola Transport fortsättningsvis fortlöpt utmärkt har
FSS-vallaservice kunnat erbjuda högklassiga vallatjänster för idrottare vid samtliga FM-,
Silvertrisse-, Suomen Cup- och Scandinavia Cup-veckoslut som arrangerats i Finland
under 2021. Totalt preparerade FSS-vallateamet ca. 450 par skidor för tävling under
nationellt betydelsefulla tävlingsveckoslut. Tävlingssäsongen blev väldigt uppdelad
genom att corona viruset spreds väldigt snabbt 2021 och tävlingssäsongen förflyttades
till slutet av mars och april.
FSSM som skulle arrangeras i Närpes blev tyvärr inhiberat pga pandemiläget. FSS
skidskytte kunde däremot arrangeras i mars i Larsmo.
FSS skidtalang-läger för juniorer i åldern 11-13 85 har under 2021 följt ett bekant
mönster från tidigare år. FSS har arrangerat ett skidtalangläger i augusti i Pargas och två
skidtalang veckoslut på Norrvalla under september-oktober.
FSS har varit en av arrangörerna för Idrottens skolläger verksamhet i skidåkning vid
Norrvalla under 2021. Idrottens skolläger verksamhet arrangeras i samarbete med
Folkhälsan och Vasaregionens Idrottsakademi, VRIA, för idrottande unga på årskurs 7-9
enligt Olympiska Kommitténs direktiv och riktlinjer dryga 50 deltagare i lägren. 5 läger
arrangerades. FSS har ansvarat för det grenspecifika träningsinnehållet i
lägerverksamheten. Skidåkningen har samlat överlägset fler deltagare än övriga grenar
där Idrottens skollägerverksamhet arrangeras vid Norrvalla.
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FSS-idrottares prestationer i nationella och internationella
sammanhang
Längdåkare från föreningar som tillhör Finlands Svenska Skidförbund knep 11
medaljplaceringar i FM-tävlingar under kalenderåret 2021. I internationella sammanhang
lyckades FSS-idrottare ta sig till det finländska representationslaget i junior-VM. Följande
idrottare representerade Finland; Remi Lindholm, Johannes Vuorela och Alexander
Ståhlberg som erövrade 2 silver och 1 brons medaljer.
JVM i nordisk kombination representerade Alva Thors Finland
I skidskyttet hade FSS också representanter vid olika internationella tävlingar.

Styrelsen

FSS förbundsstyrelse 2021
Ordförande: Mats Johansson
Medlemmar:, Martin Strand, viceordförande (suppl. Mattias Skog), Niklas Enlund (suppl.
Sten-Ole Lund), Jan Halonen (suppl. Jim Snickars), Lotta Wasström (suppl. Jens Lindholm),
Malin Johansson (suppl. Maria Ljungqvist), Johan Lönnqvist (suppl. Kent Westerholm).
Inom förbundet har ett träningsutskott fungerat.
Träningsutskottets medlemmar: Lotta Wasström (ordf.), Jonas Hamström, Jonas Lindell
och Matias Strandvall, Roland Villför och Henrik Byggmästar.

Representation i andra organisationer

Finlands Svenska Idrottsförbund (FSI) förbundsstyrelse: Mats Johansson (Martin Strand)
Finlands Skidförbund (SHL), förbundsfullmäktige Mats Johansson (Martin Strand)
Backhoppnings domarutskott Ulf Nyman.
Finlands Skidförbund (SHL), längdåkningens ledningsgrupp: Niklas Enlund Finlands
Skidförbund (SHL), längdåkningens regelutskott och tävlingsutskott: Mattias Skog.
Finlands Skidförbund styrelse: Linnea Halonen fr.o.m 23.10.2021.

Vårmötet

Förbundets stadgeenliga vårmöte ägde rum onsdagen den 7 april 2021 som digitalt
möte. Vårmötet presenterade bokslutet och revisionsberättelse för 2020 samt beviljade
förbundsstyrelsen 2020 ansvarsfrihet.
10 personer närvarade på vårmötet. Följande föreningar var representerade med fullmakt
vid vårmötet: Borgå Akilles, Lovisa Tor, Pargas IF, totalt 3 medlemsföreningar.

Höstmötet

FSS höll stadgeenligt höstmöte lördagen den 30 oktober 2021 på Vargbergets
fritidscenter i Närpes. I samband med höstmötet presenterade
Kraft arrangemangen inför FSSM 2022. Höstmötet fastställde medlemsavgiften samt
godkände verksamhetsplanen och budgetramen för 2022.
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Följande föreningar var representerade med fullmakt vid höstmötet: Borgå Akilles, IF
Femman, IF Minken, Närpes Kraft, Munsala IFK, Larsmo IFK, Sundom IF.
Mats Johansson valdes till förbundsordförande för året 2021.
Till styrelsen valdes följande representanter för mandatperioder på två kalenderår (20222023): Lotta Wasström (suppleant Jens Lindholm), Martin Strand (suppleant Mattias
Skog), Kent Westerholm (suppleant Henrik Malmberg).
I styrelsen fortsätter styrelsemedlemmarna för 2022 som valdes på höstmötet 2021
enligt följande: Malin Johansson (suppleant Maria Ljungqvist), Niklas Enlund (suppleant
Sten-Ole Lund) samt Jan Halonen (suppleant Jim Snickars).

Skolningstillfällen

FSS arrangerade webinarium på Norrvalla 23.11.2021. Temat för webbinariet var “Hur
kan vi förbättra föreningsverksamheten för våra idrottare?“
Inledning av webinariet hölls av Hannu Koivusalo om Vuokatti Ski team. Han berättade
hur de gjort för att bygga upp en elitförening. Diskuterades även om hur vi inom FSS
föreningarna kan jobba för att höja nivån för vår skidåkare. 15 personer deltog i
webinariet

FSS föreningsträffar/tränarträffar

Under året hade FSS arrangerat tre föreningsträffar på distans. Den första träffen var
följande tema: “Skidåkarens höstträning” med Matias Strandvall som föreläsare. Den
andra föreningsträffen med tema: “Föreningsverksamhet” och den tredje träffen med
tema: “Tävlingsregler sett ur idrottarens synvinkel” med Mattias Skog som föreläsare. I
träffarna deltog ca. 30 personer.

Träningsverksamheten 2021
FSS

FSS träningsgrupp har under träningsåret 2021 tränat med följande lägerupplägg:
03 - 08.5.2021
15 - 17.6.2021
02 - 07.8.2021
06 - 10.9.2021
05 - 7.10.2021
07 - 13.11.2021

Ylläs
Vörå
Esbo
Vörå
Vörå
Muonio

Ekonomi
Vid årsskiftet 2021/22 förbundets egna kapital 36 621,61 i bokslutet. Efter två
verksamhetsår med positiva resultat så visar årets resultat ett minus på 18 160,74 euro. I
resultatet syns vissa kostnader som berör FSS 100 års jubileumstävling som arrangeras i
början av 2022. Balansen slutar på 98 203,24 euro.
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