Protokoll AK möte
Deltagare: Fredrik Sandström, Sören Johansson, Jens Wissting, Mattias Kangas, Mathias Bergh, Tomas Edeblom, Erika
Lundstedt, Victoria Ögren, Pierre Edmark, Rainer Bladh och Mathias Mattsson
Som representerar följande klubbar: AKV, UHSK, TIK, AKS, LIF, VIF
Datum: 2020-10-11
Tid: 21:00-22:16
Plats: Teams
Agenda
1.

Information från helgens årsmöte VSF
Utbildningspengarna som vi ifjol gjorde en ansökan för fördelning kommer i år att ersättas med 50 % i
bidrag för de utbildningar som genomförs och är relevanta för verksamheten.
Kommer att dyka upp ett förtydligande avseende tävlingsverksamheten kommande vinter från
skidförbundet. Däremot åligger det varje klubb och tävlingsarrangör att säkerställa att event sker på
ett säkert sätt. Budskapet är att vi skall fortsätta att planera för tränings- och tävlingssäsongen.
Torbjörn sitter kvar som ordförande och Pierre Edmark och Erik Lindström representerar Alpina.

2.

Budget säsongen 20/21
Jens informerar om ett ökat anslag på ca 17 000 kr mot fg år.
Detta innebär att det inlämnade budgetförslaget stämmer ganska bra.
Flaggas för att det finns mer pengar att hämta om det finns något projekt som vi känner att vi vill
genomföra. Finns även möjlighet att söka omställningsstöd från SISU främst för exempelvis ökade
kostnader för anpassning för Covid-19.
Ny styrelse får ta vid efter detta möte och driva på denna fråga för att lyfta och anpassa vår
verksamhet.

3.

Roller
a.

b.
c.

d.

e.

Ordförande AK
Förslag: Rainer Bladh UHSK tillsammans med en vice ordförande för att säkerställa återväxt och
bibehålla stabilitet. Gäller innevarande säsong.
Ekonomicontroller AK
Förslag: Mathias Bergh Lycksele IF Alpina
Distrikstränare U16
Förslag: Mattias Kangas Tärna IK Fjällvinden. Finns klartecken om stöttning från 5 andra ledare
runt om Västerbotten. Rainer fortsätter att stötta med det administrativa. Magnus jobbar vidare
från Norrbottens sida. De läger som ligger planerade skall genomföras enligt lagd plan.
Utbildningsansvarig
Förslag: Vakant för stunden. Finns tillfrågade personer men ingen har tackat ja. Måste jobba
vidare med frågan, förslag lokala utbildningsansvariga per klubb och en sammankallande som
jobbar mot förbundet?
Regionssamordnare
Förslag: Jens Wissting Lycksele IF (Främst fokus på tävlingskalendern)

De föreslagna namnen fastställas av ett enigt AK och gäller för säsongen 2020/2021.
4.

Övrigt
Avtackande av Tomas Edeblom som jobbat som Regionstränare var planerat idag på VSF årsmöte.
Tomas var ej på plats men kommer att få en avtackningsgåva vid senare tillfälle. Stort tack från AK och
klubbarna i Västerbotten för engagemanget genom åren.
Mathias B stöttar Rainer i utskick till kommande möten.

5.

Nästa möte
AK möte Söndagen den 15/11 kl 2100-2200
Genomgång budget 2020/2021 per grupp fokusfråga att tänka igenom.

Protokollförare

Mathias Bergh, Lycksele IF

Klubbrepresentanter AK under säsongen 2020/2021
Namn
Mathias Bergh
Jens Wissting

Klubb
Lycksele IF Alpina
Lycksele IF Alpina

Mail
Jens.Wissting@Sokigo.com
bergh.mathias@gmail.com

Rainer Bladh
Sören Johansson

UHSK
UHSK

Rainer.Bladh@vannas.se
soren.johansson72@gmail.com

Robert Bengtsson
Mathias Mattson

Vännäs AK
Vännäs AK

robban.vannas@gmail.com

Fredrik Sandström
Theodore Bassioukas

AK Skellefteå
AK Skellefteå

fredrik@softcut.se
theodore.bassioukas@rfsisu.se

Erika Lundstedt
Victoria Ögren

Vindeln
Vindeln

erika.lundstedt@vindeln.se
vickan.ohl@hotmail.com

Mattias Kangas
Maria Edström

Tärna IK Fjällvinden
Tärna IK Fjällvinden

mattias.kangas@storuman.se
maria_edstrom@outlook.com

Kolla upp Vilhelmina och Malå (Rainer ansvarar)

matte39@live.se

