Protokoll AK möte
Deltagare: Fredrik Sandström, Sören Johansson, Jens Wissting, Mattias Kangas, Mathias Bergh,
Tomas Edeblom, Theodor Bassioukas & Erika Lundstedt.
Datum: 2020-06-29
Tid: 21:00 – 22:38

Agenda
1. Tävlingsprogram och läger
Underlag utskickat till AK av Jens. Inga nya ansökningar har tillkommit sen förra mötet. Vi har 2
arrangörer som vill ha LVC kval 3, Vindeln och Vännäs. Vindeln vill gärna arrangera en tävling för
att fortsätta utveckla sin verksamhet. För Vännäs är det ok att hoppa över detta år, men
kommer att prioriteras för säsongen 2021-2022. Jens W ansvarar för att det läggs in i priolistan.
AK beslutar att tävlingsarrangörer för säsongen 2020-2021 ser ut som följer:
Typ av tävling
LVC 1 + USM 1 (SL+GS)
LVC Fartläger Nalovardo u12-u14
LVC 2 + USM 2 (GS+SL)
LVC 3
(SL+GS)
Regionsfinal och LVC 4 (för U14) (SL+GS)
Landsdelsfinal Tärnaby U14

Datum
23-24/1
29-31/1
13-14/2
6-7/3
20-21/3
25-28/3

Arrangör
Tärnaby
UHSK
UHSK (Bygdsiljum)
Vindeln
AK Skellefteå
Tärnaby (ej 100% klart)

En passning som förbundet skickat med från mötet i Sigtuna är att arrangerande klubbar skall
erbjuda möjlighet träning i samband med tävlingar för att åkarna skall få mer tid på skidor.
Jens kommer att lägga ut det officiella stomprogrammet under morgondagen inkl. arrangörer.
De arrangerade klubbarna för i uppdrag i att lägga ut tävlingen i kalendern så fort som möjligt.
För regionsfinalen gäller lite andra förutsättningar och Jens kommer att se till att Fredrik blir
kontaktperson mot förbundet och får de inloggningar som han behöver.
För stunden finns det inga krav på deltagande i LVC/USM kval från förbundshåll för att få delta
på finalerna. Beslutas att vi följer förbundets riktlinjer.
2. Rapport SSF möte Sigtuna
o
o

o

Mattias och Rainer närvarade på mötet.
Inte glasklart avseende regionstränare, enligt Mattias kommer det att komma mer info
senare med mål att vara klart efter semestern. Känslan är dock att man skall gå mot
distriktsledare istället. En del av detta hänger ihop med att man söker bidrag på
länsnivå.
Pratade inte så mycket om regionssamordnarrollen, dock fick vi ett uppdrag att ta fram
en distriktsutbildare (samordnar utbildningar i distriktet). Denna individ ansvarar för att
ha dialog med klubbarna och se till att vi fortsätter att utbilda oss. Målet med dessa
förändringar är att förbundet vill komma närmare klubbarna. Mattias K lyfter att det är

o

o

en fördel att vi har representanter från flera föreningar i distriktsledare roller för
stunden.
Arbetsgruppen för att diskutera framtida tävlingsupplägg (åldersindelning bla) kommer
att startas upp under hösten. Kommer att vara 2 fysiska träffar och 2 digitala träffar
under perioden augusti-september. Mathias Bergh är föreslagen som representant men
tar hjälp av de övriga i AK.
AK beslutar att Mattias K och Rainer tar fram ett förslag på vad som behöver göras och
presenterar på nästa AK möte. Till detta möte skall vi även kommer med förslag till
distriktsutbildare.

3. Distrikstränare
o
o

Klart för u12 och u14.
U16 behöver lösas när förbundets riktlinjer är spikade (distrikts el. regions). Planen är
att vi skall fortsätta med den gemensamma lägerverksamheten tillsammans med
Norrbotten. Magnus från Norrbotten har flaggat att han kommer att vara kvar oavsett
vilket upplägg det blir. Rainer Bladh och Anders H har flaggat för att de kan hjälpa till
med det administrativa för U16 gruppen i Västerbotten. Diskuteras skolningslägret i
Hamra som tidigare har arrangerats av Regionsledarna. Oklart hur detta skall hanteras
kommande vinter.

4. Övriga frågor/info
o
o
o
o

o

Diskuteras USM och den regeländring som förbundet föreslagit.
Diskuteras poängberäkning U16.
Kangas skickar ut info från mötet i Sigtuna till AK.
Covid-19 frågan diskuterades. Förslag att vi planerar in ett AK möte under vecka 33 där
vi tar fram en gemensam ståndpunkt från AK hur vi tänker för lägerverksamheten under
hösten.
Inför årsmötet skall en verksamhetsberättelse skrivas samt en budget tas fram. Robban
ansvarar för detta. Förslag att vi utgår från fjolåret på budgetsidan, dock svårt då vi inte
vet hur upplägget för U16 skall se ut. Tomas E summerar vilka kostnader som regionen
haft för u16 tidigare så vi har koll på det om det är dit vi kommer. Käpp skall ersättas till
arrangerande klubbar med 200 kr/käpp.

5. Nästa möte 2020-08-10 kl 21:00
Agenda
Verksamhetsberättelse 2019/2020
Budget 2020/2021
Förslag på Distriktsledare/Regionsledare U16
Förslag på Utbildningsansvarig
Covid-19 (hur hanterar vi höstens barmarksläger?)

Protokollförare
Mathias Bergh, Lycksele IF

