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Verksamhet 

Längdskidåkning 
- elit 
- junior 
- motionär  

Löpning 
- motionär 

Tävlingsdräkter  
Alla elitåkare ska åka i klubbens tävlingsdräkter. Undantag beslutas i samråd med den enskilde 
åkaren. Det är önskvärt att samtliga medlemmar i klubben bär föreningens kläder vid tävlingar.  

 

Övergripande målsättning 

Skellefteå XC ska vara alternativet för elitåkare med lokal anknytning. 

Skellefteå XC ska erbjuda alla möjlighet till fysisk utveckling, lokal samhörighet och goda relationer 

SXCs styrelse ska ansvara för att följande mål genomförs; 

M 1 -  Verksamheten inom SXC bygger på en gemensam ekonomi som styrelsen ansvarar för. 

M 2 -  SXC strävar efter en väl fungerande sponsorgrupp som aktivt söker sponsorintäkter 
och bidrag. 

M 3 -  För en väl fungerande sportslig verksamhet ska SXC sträva efter att bygga upp en 
sportgrupp. 

M 4 -  SXC strävar efter minst 500 medlemmar totalt, varav minst 250 aktiva medlemmar.  

M 5 -  SXC ska verka för ett gott samarbete med övriga lokala föreningar. 

M 6 -  SXC ska verka för att ledare och aktiva tar hänsyn till varandra och gemensamt bidrar 
till god sammanhållning. 

M 7 - Verksamheten ska utformas så att klubbkänslan utvecklas. 

M 8 -  Det ska finnas en samverkan mellan klubbens olika verksamheter. 

M 9 - SXC ska verka för att alla som berörs av verksamheten ska känna till klubbens regler, 
mål och policy. 

M 10 - SXC ska mäta och följa verksamheten. 

M 11 -  SXC ska erbjuda idrottslig utbildning till aktiva medlemmar. 

M 12 - SXC värnar om vår naturliga arena, Vitbergterrängen. 



 

 

 3 

Övergripande policy 

SXCs styrelse ska ansvara för att följande policy följs; 

P 1 -  Alla har lika värde inom SXC och ska därför behandlas likvärdigt. Undantag kan göras 
genom särskilt skrivna kontrakt för elitåkare. 

P 2 -  Alla ska hjälpas åt att vara positiva förebilder och företrädare för SXC och varandra. 

P 3 -  Gemensamma aktiviteter ska erbjudas klubbens medlemmar till självkostnadspris. 
Medlemmarna ska inte bära klubbens ekonomi. Se ”Övergripande ekonomi” nedan. 

P 4 - Klubbens överskott ska till en övervägande del användas till föreningens elitsatsning. Se 
”Övergripande ekonomi” nedan.         

 

Övergripande ekonomi         

SXC får intäkter genom sponsorer, bidrag och medlemsavgifter 

Sponsorintäkter 

Klubbens förvärvar sponsorintäkter genom ett aktivt arbete från sponsorgruppen, utifrån de 
olika sponsorpaket klubben arbetar fram. 

Bidrag 

SXCs sponsorgrupp ansvarar för att aktivt leta fram och söka möjliga bidrag. Klubben tar 
också emot enskilda bidrag. 

Medlemsavgifter 

Föreningens medlemmar betalar 200 kr/år i medlemsavgift. Familjemedlemskap kostar 250 
kr/år och omfattar då hela familjen. 

Utgifter 

Klubbens utgifter består av 
- licenser och försäkringar 
- avgift för webbplats  
- ersättningar till ledare vid gemensamma aktiviteter eller särskilda arrangemang. 
- engångsersättningar till inbjudna föreläsare eller experter. 
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Fördelning av överskott 

Efter att klubbens drifts- och försäljningsomkostnader är täckta ska en 
övervägande del av föreningens överskott användas till föreningens 
elitsatsning, antingen direkt eller fonderas till kommande år beroende på 
storlek och behov. Resterande del av överskott ska sedan användas till föreningens 
utveckling och gemenskapshöjande åtgärder. 
 
Den andel som används till föreningens elitsatsning får dock aldrig överstiga 
föreningens totala intäkter minus de intäkter som härrör sig från medlemsavgifter. 
Medlemsavgifterna ska inte finansiera elitsatsningen. 

 

Medlemmar och elitåkare 

För att vara elitåkare i SXC krävs ett särskilt upprättat kontrakt. Antalet elitåkare beror på 
klubbens ekonomi. Klubben skriver kontrakt med elitåkare baserat på den lokala anknytningen 
och de resultat åkaren presterat. Elitåkare i SXC får ett utökat ekonomiskt stöd baserat på 
åkaren och klubbens förutsättningar. 

Är man inte en kontraktsbunden elitåkare, är man medlem. SXC behandlar alla medlemmar 
likvärdigt. 

 

Tävlingar och arrangemang 

Klubbens arrangemang ska alltid hålla en hög kvalitet och innehålla inslag av koncept som inte 
finns idag. Om SXC skulle avse att arrangera tävlingar är det klubbens ambition att så långt 
som möjligt göra detta genom samarbete med övriga lokala föreningar.  

Tävlingar för klubbens medlemmar kommer genomföras i egen regi. 

SXC strävar efter att genomföra regelbundna medlemsarrangemang, såväl under sommar som 
vinter. Ifall klubben avser att genomföra arrangemang som vänder sig mot allmänheten strävar 
SXC att göra detta genom samarbete med andra lokala föreningar. 

 

 
 


