Alpina kommittén, möte vid skidförbundets årsmöte
2017
den 8 oktober 2017
13:10

Deltagare:
Andre, Skellefteå
Rickard Larsson, Skellefteå
Ulrica Karlsson, Vindeln
Gunilla Vindeln
Mattias Kangas, Tärnaby
Jens Wissting, Lycksele
Patrik Lidgren, Vännäs
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Presentation av deltagare
Klubbar som saknas i AK
i.
Dorotea har liten verksamhet, inte med i AK
ii.
Vilhelmina, samma sak
iii.
Bygdsiljum, finns det kvar verksamhet?
iv.
Malå, försöker få kontakt. Jens stämmer av med
dem.
Fjolårets utfall
a. Genomgång av resultat
b. Se över kostnad U15/U16, mer än väntat
Budget
a. Inkomst SSf är satt till 40000, baserat på tidigare års utfall. Fördelning av inkomst
SSF är 38% till alpint, 62% längd sen ca 10 år tillbaka
b. Fördelning mellan idrotterna måste vi hålla koll på, AK's ordförande får ha kontakt
med VSF's styrelse med tanke på ny kommitté
c. Hantering av kostnader/intäkterför USM har tagits av Västerbotten i några år,
Norrbotten bör ta detta denna säsong. Gunilla stämmer av det med Norrbotten.
d. Reskostnader för distriktsledare tas av förbundet, detta bör AK informera om
igen, dokument finns på vasterbotten.skidor.com, Patrik drar ut info till nuvarande
distriktsledare
e. Balansräkning efterfrågas, gissningsvis har vi runt 100' kr innestående inom AK
f. Gunilla tar övergripande ansvar att månadsvis få ut ekonomiska siffror från
förbundet för uppföljning
Säkerhet vid Nationella ungdomstävlingar
a. Efter skrivelse från Håkan Alfredson har Skidförbundets "alpina råd", påbörjat en
översyn kring detta
Skidting
a. Nationellt skidting 21-22/10 i Umeå, Rainer närvarar
b. Frågor som skickats med
i.
Tävlingsformat för FIS missgynnar VB/NB
SSF enkät
a. Genomgång under mötet
Presentation från skidförbundet om Skicross
a. Går det att få mer samarbete i Västerbotten? Malin återkommer med info.

b.
c.

Kontaktuppgifter vid frågor: Malin.eriksson@skidor.com, 0702260905
Idé; försöka få till avslutning med Västerbottens yngre åkare med skicross i
Hemavans bana? Eventuellt i samband med Ingemartrofén? Mattias undersöker
om det vore en möjlighet.
8. TIK Fjällvindens motion
a. Mattias förklarar bakgrunden, motionen avslogsa under årsmötet och frågan är
därmed utagerad.
b. Vid behov av hjälp, framförallt vid Ingemartrofén, bör detta tas direkt med
klubbarna i första hand, annars med AK.
9. Barntränarutbildning
a. Alla önskemål om att få gå utbildningen skickas till Rickard snarast . AKV meddelar
vid mötet att man har en intresserad.
10. Unga ledare
a. Kan man engagera fler från skidgymnasiet/skidhemmet i Tärnaby att hjälpa till
som ledare vid läger etc? Mattias tar med sig frågan.

