Protokoll AK möte
Deltagare: Fredrik Sandström, Sören Johansson, Jens Wissting, Mattias Kangas, Mathias
Bergh, Mattias Mattsson, Rainer Bladh, Theodore Bassioukas samt Maria Edström.
Datum: 2021-04-19
Tid: 21:00-22:04
Plats: Teams
Agenda
1. Avstämning nuläget
- Konstateras att säsongen blev avbrutet pga Covid-19. Hann med 1 LVC- och USMkval i Tärnaby.
- Ekonomirapport efterfrågas inför skidting. Mathias och Rainer tar kontakt med
Ulrika och ber att få ut senaste rapporten. Presenteras på skidtinget.
- Tufft år för många klubbar, viktigt att vi hittar nya vägar framåt för att behålla
åkare. Diskuterar att vi vid höstens distriksläger fokuserar mer på
sammanhållning än på träning. Framför allt med tanke på hur denna säsong
”splittrat” klubbar och åkare då inte träning och tävlingar kunnat genomföras
gemensamt. Ett förslag kan vara att ex forsränning, fjällvandring etc.
2.

Skidting
- Kommer att genomföras 22/5 mellan kl 09:30-12:00 via Teams. Anmälan till
Torbjörn, HS Ordförande. Vi kör vårt möte efter detta mellan kl 13:00-15:00.
Mathias skickar en kallelse till AK-mötet.
- Rainer återkommer med agenda till detta med utgångspunkt från fjolåret enligt
nedan:
o Utvärdering av innevarande säsong 2020/2021
o Utvärdering av utbildning och lägerverksamhet
o Ekonomi
o Distriktsledare kommande säsong
o Arbetsuppgifter och roller kommande säsong
o Tävlingar nästa år
o Utbildningsbehov i distriktet
o Ledamöter i AK (2 representanter från varje klubb)
o Övrigt

3.

Stipendieutdelning vid skidtinget
Kriterier för ungdomsstipendier: Stipendiet delas ut till en åkare som under säsongen
har utfört goda prestationer i sin egen gren och som också visat på ett gott
kamratskap och sportsligt uppträdande.
Kriterier för ledarstipendier: Stipendiet kan delas ut till tränare eller en person som på
något annat sätt jobbat för att utveckla skid- och snowboard sporten på förenings
eller distriktsnivå i Västerbotten.

Varje klubb skall lämna in en nominering till 1 kille och 1 tjej i första hand födda år
2005 för detta år samt en ledare. Detta skickas till Rainer som sammanställer och
ansvarar för att skicka ut sammanställning inför omröstningen, vid två eller fler
nominerade i en klass.
4.

Övriga Frågor
- Tävlingar inför nästa år, vi jobbar efter samma princip som tidigare. De som inte
fick möjlighet att anordna tävlingar detta år pga. Covid-19 kommer att få chansen
igen.
- Maria E skickar med en fråga till övriga klubbar vilket önskemål/behov av
utbildning som det finns i klubbarna. Förslag att vi i samband med
lägerverksamhet passar på att utbilda övriga föräldrar/ledare. Maria skickar ut
förbundets ”utbildningskatalog” till berörda. Återkoppling sker direkt till Maria alt
på skidtinget.
- Konstateras att möjligheterna är goda till nya digitala lösningar för tidseffektiva
och ekonomiskt fördelaktiga utbildningar. Viktigt att även tänka på den mentala
biten.
- Till skidtinget skall distriktsledare i respektive åldersgrupp förbereda utkast till
verksamhetsberättelse för säsongen 2020/2021.
- Jens kollar upp var fg års verksamhetsberättelser ligger upplagda.
Nästa möte
- Onsdag 2021-05-22 kl 13:00-15:00 efter skidtinget. Mathias skickar kallelse och
Rainer återkopplar med Agenda.

Protokollförare
Mathias Bergh, Lycksele IF

