Protokoll AK möte
Deltagare: Fredrik Sandström, Sören Johansson, Jens Wissting, Mattias Kangas, Mathias Bergh, Erika Lundstedt,
Rainer Bladh, Robert Bengtsson, Victoria Ögren.
Datum: 2020-11-15
Tid: 21:00-22:34
Plats: Teams
Agenda
1.

Covid -19
Rapport från klubbarna: Tärnaby kör barmark ute tills man går på snö, Lycksele har paus och träning
under eget ansvar tills vi går på snö, Skellefteå har ställt in gymträning för de äldre, fortsätter med
u12-u14 som vanligt, Vännäs kör på med utomhusträning till dess att man går på snö, Vindeln har kört
på enligt plan inomhus, alla barn går i samma klass så man ser inget problem med detta. UHSK U14U16 kör vidare på Nolia samt på UPC, kommer att köra utomhus om det är möjligt. De yngre
grupperna kommer att köra egen träning och ev. utomhusaktivitet.
-

-

Planering i distriktet/Regionen: U16 gängets 2:a snölager i Storklinten är inställt pga Covid-19. Även
lägret i Tärnaby (4-6/12) för U16 ställs in och att lägret i Storklinten 20-22/11 flyttas till den 18-21/12.
Läger 3 läggs två dagar (7-8/1) innan tävling i Arvidsjaur.
Har kommit önskemål från förbundet om att man skall försöka genomföra nån form av träff kanske i
mindre omfattning. Beslut under kvällen att U12/U14 läger sista helgen i november skjuts fram tills
vidare i avvaktan på FHM nya riktlinjer efter den 8/12. Fredrik uppdaterar hemsidan.
Hur skall vi agera när det kommer folk utifrån och vill träna på de orter som så småningom har snö?
Vår rekommendation är att man skall följa FHM:s riktlinjer.

2.

Rapport från arbetet i Alpina rådet om nya tävlingsregler
Inget möte genomfört till dags datum då första mötet blev framflyttat. Nytt möte planerat.

3.

Budgetförslag säsongen 20/21
Jens går kortfattat igenom Budget för 2020/2021. Extra pengar avsatta för rekrytering i de yngre
åldrarna. Viktigt att vi håller koll på kostnaderna.
Genomgång av ersättningar till de olika rollerna skall genomföras utifrån att organiseringen har
ändrats mot hur det sett ut historiskt. Finns rutiner men som kanske inte är anpassade till verklighet i
nuläget. Mathias, Rainer och Fredrik tar fram ett förslag som presenteras på nästa möte.

4.

Övrigt
Beslutsordning gällande tävlingar framåt. Gäller i första hand USM kval 1 och LVC kval nu i januari. Vi
behöver ta reda på vad som gäller och hur vi hanterar saker framåt. Vem tar beslut om att ställa in
tävlingar om denna utveckling pågår. Rainer ansvarar för se över hur beslutsgången ser ut i dessa
frågor.
Fredrik representerar Västerbotten på möte den 16/11 angående Regionsfinalerna. Fredrik
återkopplar till AK.
Rainer kommer att medverka på ett AK-möte på nationell nivå den 24/11.
Lyfts en fundering om hur andra klubbar hanterar träning hos/med varandra? Kan vi komma överens
om nån slags avgift mellan klubbarna för att täcka bla käppkostnaden framförallt i de äldre åldrarna.
Finns även utmaningar i hur man agerar och hjälper till i samband med träningar tillsammans med
andra klubbar. Maria E tar fram ett förslag till ”Vett & Etikett” för distriktet.

5.

Nästa möte
Onsdag 2020-12-09 (agenda uppdatering Covid-19 läget och kommande läger)

Protokollförare

Mathias Bergh, Lycksele IF

