Protokoll
2017-05-01

Västerbottens Skidförbund, alpina kommittén
Telefonmöte måndag den 1 maj 2017
Medverkande/Närvarande:
Rainer Bladh, UHSK Umeå
Rickard Larsson, AK Skellefteå
Anette Grehn, AK Vännäs
Pierre Edmark, Lycksele IF
Mattias Kangas, Tärna IK Fjällvinden
Ulrica Karlsson, Vindelns IF
1.

Ledamöter AK 2017/2018.
Vad vet vi nu? Vilka sitter kvar, vilka avgår?
Vindeln – Ulrica meddelar att hon ska avgå, Vindeln söker ersättare.
Rainer tar kontakt med Dorotea och Vilhelmina innan Skidtinget.
Malå? Jan Asplund har tidigare sagt att han sitter kvar till dess att han
har fått en ersättare.

2.

Distriktsledare 2017/2018
Förslag:
U12: Markus Zackrisson, Lycksele + en till
U14: Henrik Lundström, AK Vännäs har tackat ja till att fortsätta. Förslag
att även Anders Holmberg, UHSK och Rainer Bladh, UHSK är ledare
nästa säsong. Om det är lämpligt med två eller tre ledare beror på antal
åkare nästa säsong.
U15: Anders Saalo, AK Skellefteå
U16: Gunilla Klingstedt, Vindeln – Rainer kontaktar henne.

3.

Regionstränare 2017/2018
Västerbottens förslag är Tomas Edeblom. Vi väntar nu på Norrbottens
förslag vilket kommer efter den 21:a maj.

4.

Förslag tävlingsprogrammet 2017/2018
Rainer har fått stomprogrammet. Det är ännu inte utskickat till AKledamöterna, det finns på Skidförbundets hemsida.

Jens Wissting, Lycksele har varit i kontakt med Carl-Johan (BD) angående
tävlingsprogrammet 2017/2018. Rainer berättar att BD redan har bestämt
många tävlingshelger, i år går Regionfinal och Landsdelsfinalen i BD.
Det BD arbetar utifrån är att Regionfinalen ska gå helgen v. 10 och
Landsdelsfinalen ska gå v. 11. Vilka orter är ännu inte bestämt, det
bestäms på BD:s skidting.
Beslutades att vi skulle ta kontakt med BD och framföra att vi tycker att
det är tokigt att vi i Reg. 1 har finalerna tidigare än södra Sverige. Att de
nu inplanerade finalerna krockar med skollov och att många föräldrar då
kommer att prioritera lov före tävling. Detta gäller främst yngre åkares
föräldrar.
5.

VSF ungdomsstipendiater
Tjej respektive kille i U16, dvs födda -01 ska utses.
AK Skellefteå har skickat in förslag. Övriga klubbar ska senast torsdag
kväll 4/5 ha skickat in sina förslag till Rainer. Rainer kommer sedan att
sammanställa förslagen och vi har sedan en omröstning via mail. Rainer
meddelar måndag 8/5 förbundet vilka kandidater vi har valt.

6.

VSF ledarstipendiat
Samma förfarande som under punkt 5.

7.

Informationspunkter
Ordförande i respektive distrikt träffas 1-2 ggr/år fysiskt + 3 ggr via
telefon. Tar upp olika frågor som distrikten arbetar med. Förbundet vill ha
insyn och vill komma närmare oss.
Hittills har Rainer varit med på ett fysiskt möte och ett telefonmöte. Det
har varit bra möten, men de tar tid då det är 20 distrikt och alla ska
komma till tals.
När Rainer får protokollen från dessa möten kommer de att läggas ut på
hemsidan.

8.

Skidting Lycksele 14/5
Kom ihåg att anmäla er! Sista anmälningsdag är 10/5. Försök att få med
er så många som möjligt från klubbarna.
Punkter vi ska ta upp då:
- U16 – nytt upplägg på skolningsverksamheten. Fler tillfällen att vis upp
sig/göra resultat vilket minskar stressen och pressen.
- Diskussion enl. tidigare utskick om antal deltagande samt placeringar
på finaler.
- Större samverkan mellan Norr & Västerbottens skiddistrikt för U12
och U14 (detta sker redan för U16 där alla läger är gemensamma).
- Större samverkan inom distriktet. Sätta gemensam kalender. Tänka
att de banor som sätts är för distriktets åkare och inte för en klubb.
- Information från Rainer Bladh ang. Ungdomsverksamheten i Sverige

-

9.

Verksamhetsplan 2017/2018 läger distrikt & Region
Utvärdering innevarande säsong
FIS & ENL i region 1 samt möjligheten för regionens åkare (samt NIU
och RIKS åkare, Tärnaby Gällivare) att tävla i region 1 före jul

Övriga frågor
- Förnyad Homologisering Nalovardo
FIS SL D/H och ENL GS D/H, kostnad ca 300 chf (3000 sek) + ev
reseers. Roine Lang
Lapplandskåtan(backägaren) kan tänka sig att stå för delfinansiering.
Vi beslutade att vi tar pengar ur våra ackumulerade pengar och förnyar
detta. Rickard tar kontakt med Tomas Edeblom m.fl. och ser till att vi
förnyelsen påbörjas. AK Vännäs via Edeblom var den som fyllde i
dokumentationen förra gången. En homologisering räcker i 10 år och
därefter ska den förnyas. Hur det ser ut i AC och Nalovardo om 10 år vet
vi ingenting om.
- Regionläger (USM-läger) Björkliden
Tomas Edeblom deltar som regionstränare, finansiering? Kostnad
boende 1800 + resa. Edeblom har ställt frågan om AC och BD kan stå
kostnaden.
Vi beslutade att AC betalar 50% av boende + resa.

Vid protokollet:
Ulrica Karlsson
Vindelns IF

