Protokoll AK möte
Deltagare: Fredrik Sandström, Jens Wissting, Mattias Kangas, Mathias Bergh, Erika Lundstedt, Victoria Ögren,
Rainer Bladh, Maria Edström
Datum: 2021-06-22
Tid: 2100-2200
Plats: Teams
Agenda
1.

Tävlingskalendern 2021/2022
Efter dialog blir det Norrbotten som fått förfrågan om att anordna Landsdelsfinalen detta år. Finns
en struktur där vi rullar detta mellan regionerna, vilket känns bra.
-

Jens presenterar planeringen för kommande säsong. Förslag är att landsdelsfinalen körs i Boden
(Storklinten) och regionsfinalen körs i Gällivare. Är inte beslutat förrän Norrbotten haft sitt
årsmöte i höst men så ligger planeringen. Rainer kontaktar Norrbottens ordförande för att skynda
på denna process så att vi kan spika tävlingsplaneringen och hantera bokningar av boende. Rainer
kollar även om seedningen återinförs till Landsdelsfinalen för U14.

-

Arrangörer diskuteras. Nedan är de förslag vi enas om på mötet. Respektive klubbs representant
tar tillbaka frågan till sin klubb och bekräftar till Jens så snart som möjligt.
o
o
o
o
o

-

Fartläger U12-U14 Vecka 6 UHSK i Nalovardo
LVC Kval 1 inkl USM Vecka 3: Förslag Tärnaby
LVC Kval 2 Vecka 5: Förslag AK Skellefteå
LVC Kval 3 Vecka 7: Förslag Vindeln/UHSK
Fartläger Reg 1 U16, plan v8 skall arrangeras av Västerbotten. Här saknar vi arrangör för
stunden.
Stomprogrammet är fortfarande under förändring från SSF så att det kan komma
påverkansfaktorer vi behöver beakta i ovan.

2.

Utbildning
Ingen större återkoppling från klubbarna. Endast Lycksele som hört av sig med lite tankar och ideer.
Förslag att vi tar fram en gemensam plan för distriktet när det gäller grunderna i barmarksträning.
Maria klurar lite på frågan. Röd tråd och progression i utveckling hos våra ungdomar med ett material
som kan förmedlas till föräldrar ledare i samband med läger etc.
Maria kollar med Anna-Karin på förbundet om det finns något material som vi kan utnytta. Önskemål
om att vi tar fram en arbetsgrupp i distriktet som jobbar med frågan.

3.

Övriga
Diskuterar hur vi kan fånga upp våra U10:or med nåt riktigt kul i vår med typ ett snöläger under våren.
Förslag att vi kanske tar upp ”Kids Camp” i samband med Ingemar Trofén? Beslutas att frågan lyfts på
hemmaplan och rapporteras på kommande möte. Finns det individer som går tränarutbildning/har
ledarskap i sin utbildning som man kanske kan låna in?
När tävlingsprogrammet är spikat vore det önskvärt med att vi bokar upp ett gemensamt boende för
distriktet. Rainer tar denna kontakt i första hand och förmedlar till övriga.

4.

Nästa möte
2021-08-09 Skicka kallelse

Protokollförare
Mathias Bergh, Lycksele IF

