Protokoll AK Möte 2020-08-10
1. Tidigare Protokoll
a. Justerat Tävlingsprogram och läger, Landsdelsfinal Tärnaby är klart, Stryk ”Ej 100%
Klart”
b. Övrigt OK
2. Verksamhetsberättelse 2019/2020
a. Verksamhetsberättelse sammanställs av Robert och Erika
b. U12, U16 inskickade, Saknas U14 AP Rainer att skicka till Robban och Erika
c. AKs verksamhetsberättelse: AP Robban och Erika
i. Utfall för föregående säsong ska läggas till. AP Jens att skicka till Robban och
Erika
3. Budget säsongen 20/21
a. Jens har tagit fram ett utkast, Men eftersöker dialog hur vi ska fördela medlen
b. Vi har begränsat med medel att röra oss med.
c. Vi måste avvakta tills SSF kommer med mera direktiv, Planerat att komma i slutet av
Augusti
d. Diskussioner och förslag
i. Fördela kostnaderna mera rättvist, Nyckeltal per åkare?
ii. Räkna på budget per åkare?
iii. Ska vi satsa på mera distriksläger för alla klasserna U12/U14/U16
Och proritera ner regionsverksamheten
1. Vad gäller U16 så är det få åkare i varje klubb, de behöver matchning
över länsgränserna
iv. Hur får vi ner kostnaderna för lägren. Ett förslag är att ta ut en träningsavgift
/ läger som bekostar tränarnas omkostnader => Ekonomisk lättnad för AK
v. Vilken grupp ska vi prioritera och skjuta till mera medel, Ett förslag är att
stimulera de yngsta klasserna för att på det sättet få mera åkare in i
verksamheten

4. Hur går vi vidare utifrån besluten i Sigtuna
a. Inga förslag är presenterade från SSF, Väntas i slutet av Augusti, Frågan bordlägges
till nästa möte
5. Läger, tävlingar
a. Fartläger USM kval fart för U16
i. Ett förslag är att köra USM kval och fartläger V8 i Storklinten,
Preliminärt bokat, Men det är upp till AK i Norrbotten och Västerbotten att
ta beslut om att flytta Farthelgen från V5 till V8,

ii. AP Jens Kontaktar BDs AK Linnea, AP Tomas Kontaktar Magnus O för vidare
diskussioner
b. Träning på tävlingshelger
i. Träning bör erbjudas i någon form om det är möjligt med avseende på plats i
backen och om det finns tillräckligt med material för träning samtidigt som
tävling.
ii. Det är inget krav utan mera en rekommendation
6. Lägerverksamhet i covid 19 tider
a. Hur hanterar vi lägerverksamheten?
b. Diskussioner och förslag
i. AK mötet är överens om att vi bör erbjuda läger
men hur anpassar man lägren till att vara säkra
1. Vi bör följa FHM rekomendationer
2. Kan vi anpassa boenden och mathållning på coronasäkert sätt?
3. Förslag, Inga gemensamma boenden, alla ordnar själva sitt egna
boende, Just nu det mest aktuella förslaget
Tidsperioden är hela höst perioden.
4. Kolla upp hur andra distrikt hanterar lägerverksamheten
AP Tomas: Kolla upp med Arvidsjaur hur de tänker göra med
barmarkslägret
AP Rainter och Mattias K: Kolla upp med andra distrikt söderut hur
de hanterar lägerverksamheten
Mail skickas ut till AK så fort vi får besked.
7. Övrigt
a. DM Helg,
i. UHSK ansvarar för att genomföra DM i SL/GS för alla klasserna på LVC/USM
Kval i Bygdsiljum
ii. UHSK ansvarar för att genomföra DM för U12/U14 SG i Nalovardo
iii. USM kvalet i fart arrangeras av Storklinten, UHSK ansvarar för
att ta med DM plaketter till Storklinten och ombesörja en prisutdelning
b. Stipendiater
i. Nomineringar till sparbankens stipendium skickas till Rainter, Beslut tas
på nästa möte,
1 Dam och 1 Herråkare ska nomineras, Ålder 17 till och med 18 år.
AP Rainer att skicka ut regelverk för nomineringar
8. Nästa möte
a. 14/9: 21:00-22:30, Teams

