Protokoll AK möte
Deltagare: Fredrik Sandström, Sören Johansson, Jens Wissting, Mattias Kangas, Mathias Bergh, Tomas
Edeblom, Erika Lundstedt, Victoria, Rainer Bladh, Robban och Mathias Mattsson.
Datum: 2020-09-14
Tid: 21:00-2250

Agenda
1.

Budget säsongen 20/21
Jens presenterar budget. En budget i balans där vi har försökt anpassa till de nya direktiven från
förbundet och även satsa lite extra på att locka ytterligare deltagare till sporten i de yngsta
åldrarna.
Ingen fartsatsning budgeterad detta år då upplevelsen är att ökat anslag inte längre kommer
göra skillnad, utan engagemanget och kvaliteten på lägren är viktigare. Fortsatt extraanslag
måste stämmas av med Torbjörn i huvudstyrelsen om vi vill subventionera detta.
Rainer berättar att anslagen från förbundet kommer att minska. Ex är det kommande eventet i
Sigtuna där deltagarnas klubbar för ansöka om stöd till anmälningsavgiften samt att det inte
finns några riktlinjer för hur reskostnader skall hanteras.
Robban tycker att vi bör lyfta mot förbundet att vi borde behandlas annorlunda då vi har långa
och dyra resor till alla sammankomster.
Den presenterade budgeten godkänns av AK och lyfts till Torbjörn efter mötet. Rainer bokar
föredragstid med HS/Torbjörn och Jens medverkar, (Ev. Robban också).

2.

SSF Riktlinjer för kommande säsong
Rainer och Mattis K presenterar det utskickade materialet som de har jobbat med de senaste
veckorna. Förslaget för att lösa funktionen i rollen för Distriktstränare som förbundet meddelat
med att Tomas har klivit av som regionstränare (och att förbundet ändrar anslagen) och lösa det
kompetenstapp som uppstår då, är att skapa ett samarbete med de skidgymnasium som finns i
regionen (Tärnaby, Gällivare och Arvidsjaur). AK utser en distriktstränare som sköter
kommunikationen utåt samt en administrativ resurs för bokning av läger etc. Till detta
tillkommer ledare som medverkar på läger och sammandrag. Detta är en liknande modell som vi
arbetar med för U12 och U14 och inget nytt för oss i VB. På det sättet täcker vi upp för varandra
och skapar en långsiktig uthållighet i staben. Gymnasietränarna stöttar med kompetens på
respektive ort. Det är även en stor fördel för ungdomarna att de får träffa och känna på de
gymnasium som finns i regionen. Tomas positiv till denna lösning utifrån sin erfarenhet och tror
att detta kan bli bra.
För närvarande saknas en Distriktstränare för u16. Förslaget är att Mattias Kangas tar
huvudansvaret och sköter kommunikationen med förbund och skidgymnasier, Rainer kommer
att hjälpa till med administrativa. Utöver det kommer fler resurser och kompetenser tillfrågas. Ex
Henrik Lundström, Anders Holmberg, Ola Holmgren, Markus Zakrisson. (Anders H har fått frågan
om huvudansvar men tackade nej när han fick rollbeskrivningen. Sannolikt behöver vi skapa en
grupp av ledare som kan lösa årets läger. Förslag från Tomas E att Henrik Lundström får frågan
om rollen som Distriktstränare för U16. Rainer tar kontakt med honom och presenterar
rollbeskrivningen. Återkoppling sker via mail till AK. Utifrån det tas beslut hur vi formerar
gruppen ledare i U16.
De roller som behöver tillsättas utifrån förbundets riktlinjer är följande: Distriktstränare (vakant
för stunden), Regionssamordnare (Förslag Jens Wissting), Distriktsutbildare (Förslag Maria
Edström) samt deltagare i projektet för att utveckla tävlingsverksamheten (Förslag Mathias
Bergh)
I den skrivning som skickas till förbundet föreslår AK följande: De nya rollbeskrivningarna är
kompakta då detta ska ske på fritid och där rollinnehavarna också antagligen har barn i olika
åldrar som också tävlar. Vi har önskemål om att de exempelvis stöttas med SLAO-kort från SSF
när de kommer ta över en del resande och utbildning inom distriktet på samma sätt som
regionstränarna.

3.

Sparbanken stipendiater
Vi skall skicka in namn till Rainer med förslag på stipendiater senast fredag den 18/9. Information
om vilka regler som gäller för detta finns i utskickat mail. Gäller ungdomar födda 2001,2002 och
2003. 1 dam och 1 herr skall nomineras och priset är 12 500 kr per individ.
Rainer summerar ihop de nomineringar han får in och skickar ut till AK så gör vi en
mailomröstning. Varje nominering skall motiveras.

4.

Lägerverksamhet i Covid 19 tider
U12 och U14 har läger i Lycksele helgen 26-27/9. Mycket positivt från föräldrar i samband med
anmälan och ca 20 anmälda i U14 och ca 15 anmälda i U12 hittills.
Alla dessa läger kommer att genomföras så kostnadsneutralt så möjligt. Lägeravgift för u12 och
u14 350 kr per barn och då inkluderas 2 lunch, mellanmål och lokaler för ombyten och samling.
U15-U16 planerar ett 1-dagars läger i Lycksele lördagen den 3/10. Planen är att det skall vara en
mix av fysträning och information inför säsongen både med lägerplanering och info från
gymnasierna. Ansvarig i nuläget är Jens men kommer att ta hjälp av övriga ledare i distriktet.
Regionsläger u15-u16 (Tomas planerat tillsammans med Magnus i Norrbotten) Allt är preliminär
bokat.
o 1:a läger v44 i Kåbdalis (Fre 30/10 till Sön 1/11)
▪ Stugboende (klubbvis, har bokat upp preliminärt boende)
▪ Inga gemensamma måltider utan kommer att serveras i stugorna.
▪ Indikationer på att många kommer att bo på hemmaplan
▪ Man deltar bara på lägret om man är 100% frisk
▪ Ingen prislapp finns framme
o

2:a läger v47 Storklinten
▪ Samma upplägg som ovan

o

3:e läger v49 Tärnaby
▪ Samma upplägg som ovan

o

4:e läger Fart v8 Storklinten
▪ Samma upplägg som ovan

Utifrån ovan gör vi avsteg om gemensamt boende på läger för U16 men beslutet kvarstår för
de yngre åldrarna.
5.

Övrigt
Alla klubbar får i uppdrag att ta fram ett förslag till ordförande i AK samt någon som tar ansvar
för budgetarbetet framåt. Dessa skall väljas in på mötet den 11/10.

6.

Nästa möte
Årsmötet VSF söndagen den 2020-10-11
AK möte söndag 2020-10-11 kl. 21.00 (Tomas E kallar via Teams)
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Mathias Bergh, Lycksele IF

