Protokoll AK möte
Deltagare: Fredrik Sandström, Sören Johansson, Jens Wissting, Mattias Kangas, Mathias
Bergh, Erika Lundstedt, Victoria Ögren, Mattias Mattsson, Rainer Bladh, Maria Edström,
Henrik Lundström, Kristina Hellgren, Theodore Bassioukas och Eric Frohm
Datum: 2021-05-22
Tid: 11.15-1415
Plats: Teams
Agenda
1. Utvärdering av innevarande säsong 2020/2021
U12: Inga planerade aktiviteter från distriktets sida var möjliga att genomföra pga. Covid-19.
Klubbarna har bedrivit verksamheter på hemmaplan. Träningsmässigt en bra vinter. 1 tävling
genomförd i distriktet. Barnen saknar sina kompisar runt om i Västerbotten. Kul hos Vännäs och UHSK
att man lyckats rekrytera under denna period. Rekrytering superviktigt kommande höst.
U14: Inga planerade aktiviteter från distriktets sida var möjliga att genomföra pga. Covid-19.
Klubbarna har bedrivit verksamheter på hemmaplan. Träningsmässigt en bra vinter för de flesta
klubbarna. Mer friåkning än en normalt har hunnits med. Några har sett en avmattning i engagemang i
slutet på säsongen. 1 tävling genomförd i distriktet. Förslag till nästa år att försöka få till ytterligare
samordning kring träning på försäsongen i ex Tärnaby.
U16: Hann med att genomföra ett 1 dagars barmarksläger i distriktets regi Lycksele under hösten och
ett snöläger tillsammans med Norrbotten i Kåbdalis. Har haft möjlighet att tävla lite mer än övriga
årskullar på nationell nivå.

2. Utvärdering av utbildning och lägerverksamhet
Se ovan gällande lägerverksamheten.
Synpunkt att det tidiga regionslägret för U15-U16 i Kåbdalis bör utvärderas utifrån var man befinner
sig i sin säsong.
Några klubbar har ledare som deltagit i Satu 2. Uppdelad i teori och snödel. Teoridelen är genomförd
men snödelen fick ställas in pga Covid-19. Positivt med digital teoridel. Enkelhet viktigt och att försöka
hitta instegsutbildningar så att vi kan fånga in nya ledare.
Maria informerar kort om hennes roll som utbildningsansvarig och hur arbetet kommer att se ut
framåt. Har en önskan om input från klubbar om utbildningsbehov, respektive klubb ansvarar för att
se över detta internt och återkoppla till Maria E innan den 15 Juni via mail.

3. Ekonomi
Konstateras att vi denna vinter haft väldigt lite kostnader då verksamheten varit begränsad. Prognosen
pekar på ett positivt resultat ca 40 tkr när medel fördelats från huvudstyrelsen mellan sektionerna.
Finns en möjligt att göra riktade satsningar under hösten på ex läger och dessutom möjlighet att
ansöka om mer pengar från huvudstyrelsen.

4. Distriktsledare kommande säsong
Strävan att vi skall vara minst 4 personer i varje grupp. Ser gärna att det finns ledare som har barn i
olika åldrar och kan dra nytta av erfarenheter. Nedan har vi ett nuläge för kommande säsong:
U12: Magnus Lundstedt Vindeln IF. Behöver kompletteras.
U14: Maria Edström Tärnaby IK, Mattias Kangas Tärnaby IK, Sören Johansson UHSK, Fredrik Sandström
Skellefteå AK och Erik Frohm Lycksele IF.
U16: Markus Zakrisson Lycksele IF, Anders Holmberg UHSK , Henrik Lundström Vännäs och Anders
Salo Skellefteå AK i en administrativ roll.

Ett förslag är att vi redan i slutet på nästa säsong knyter upp kommande U12:or och dess föräldrar.
Förslagsvis genom ett läger eller liknande på vårkanten.

5. Arbetsuppgifter och roller kommande säsong
-

Förslag på ordförandelösning, befintlig ordförande har 1 år kvar på perioden men förslag på
inskolning/ förberedelse för överlämning bör arbetas fram till årsmötet i höst.
Förslag på representanter i AK, 2 st per klubb skall fram till i höst.
Tävlingssamordnare för säsongen 2021-2022 blir Mathias Bergh med stöttning från Mattias
Kangas (ersätter Jens Wissting).
Ekonomi support Mathias Bergh 2021-2022 (ersätter Jens W)
Utbildningsansvarig Maria Edström 2021-2022
Samordnare mot Norrbotten Mattias Kangas 2021/2022

Vi behöver ha representanter på plats på skidförbundets möten i juni. Kommer att vara lite olika
inriktningar och teman. Mattias Kangas kommer att representera på Distikstränarmötet, Maria
Edström på utbildningsmötet och Rainer Bladh på AK ordförande träffen.

6. Tävlingar nästa år
Utskick från förbundet under denna vecka om tävlingar kommande säsongen. Diskuteras fördelning av
landsdelsfinaler. Har hanterats lite olika historiskt. AK:s syn på detta är att vi följer turordning som
rullar vidare oavsett att om tävlingar blivit inställda pga Covid-19 eller blivit genomförda. Utifrån vår
syn skall Medelpad vara arrangör säsongen 2021-2022. Rainer kontaktar Maria Berggren Sundsvall.
Jens går igenom stomprogrammet och historik.
Det tävlingsprogram som presenteras skall ses som en beskrivning av hur vi jobbar med
tävlingskalendern och en grund för diskussion. Tävlingskalendern kommer inte att vara klar förrän i
augusti.
Frågan om distriktsmästerskap som en enskild tävling diskuteras.
De arrangörer som inte fick arrangera under fjolåret har förtur till att köra tävlingar kommande år.
7.

Åkareinventering
Inlämnat av Lycksele IF och UHSK. Rainer skickar ut mallen som skall fyllas i till övriga klubbar. Lämnas
efter det in så snart som möjligt till Rainer.
Diskuteras utmaningen att förflytta individer från skidskola till tävlingsverksamhet i takt med att
åkarna blir äldre ses som en utmaning i vissa klubbar.

8. Övrigt
-

Vissa klubbar har upplevt att man har känt en viss avundsjuka från övriga idrotter att man fått
bedriva sin verksamhet under vintern.
Uppdatera kontaktuppgifter till AK representanter
Diskuteras ”träningskvällar” med tävlingsinspiration ex i Malå som ett insteg inför kommande
tävlingar.

Nästa möte
- 2021-06-22 kl 2100-2200
Protokollförare
Mathias Bergh, Lycksele IF

