Protokoll AK möte
Deltagare: Fredrik Sandström, Jens Wissting, Mattias Kangas, Mathias Bergh, Erika Lundstedt, Victoria Ögren,
Rainer Bladh, Maria Edström, Mattias Mattson, Theodore Bassioukas och Sören Johansson
Datum: 2021-08-09
Tid: 21.00-22.48
Plats: Teams
Agenda

1. Ekonomi
Resultatrapporten presenteras. Har ett positivt resultat vilket är kopplat till låg aktivitet genom Covid.
Behöver ta fram en plan/budget för hur vi kan investera dessa pengar i verksamheten på bästa sätt
framigenom. Mathias B kollar med Ulrika hur det funkar, vad de tror inför kommande år etc. Mathias
återkopplar när han vet hur vi kan hantera dessa pengar.
2.

Tävlingskalendern 2021/2022
Stomprogram presenterades. Vi gick igenom var man hittar information om detta. Påminner
respektive arrangör att lägga upp kommande säsongs tävlingar i kalendern.
Kom ihåg att fylla i blankett för sanktionsavgift. Betalas in samt skickas till Mathias B och Rainer.
Saknas arrangör samt lägerort för U16 fartläger. Inget nytt att presentera.
Rainer har varit i kontakt med Nalovardo avseende fartläger + race U12-U14. Inget klart.
Han har även haft kontakt med Gällivare Camping avseende Regionsfinalen samt Storklinten avseende
boende Landsdelsfinalen. Rainer återkopplar när han har ett förslag framme till respektive ort.
Respektive klass distriktsledare övertar därefter kontakten för boende.

3. SSF träff på Bosön 17-18/9 2021 DU/DT och AK- ordförande
Rainer (ordförande), Mattias K (Distrikstränare) och Maria E (Distriksutbildare) avser att närvara på
denna träff. Rainer återkopplar med hur man anmäler sig för övriga intressenter.

4. Distriktsledare/lägerverksamhet
U12: Anders Carlsson UHSK, Mattias Johansson UHSK, Fredrik Fahlkvist TIK och ev Magnus Lundstedt
VIK
U14: Maria Edström TIK, Fredrik Sandström AKS, Sören Johansson UHSK, Erik Frohm LIF och (Mattias
Kangas TIK).
U16: Mattias Kangas TIK, Markus Zakrisson LIF, Anders Holmberg UHSK
Fredrik presenterar förslag till inbjudan Barmarksläger U14. Lägret är planerat till den 25-26/9 i Malå.
Prel kostnad inkl liftkort 995 kr. Mathias B kollar med Ulrika om vi har pengar att kunna subventionera
lägerkostnaden. Återkopplar i detta forum.
Önskemål om att lägren för U12-U14 sker samma helg för att kunna stötta varandra.
Distriktsledare för respektive ålder ansvarar för att få ut inbjudan inom kort. Behövs hjälp att sprida
via webb och facebook kontakta Fredrik och/eller Mathias B.
Finns även tankar om en 1 dags-samling för U16 förslagsvis i Lycksele. Distriktsledare återkopplar i
denna fråga. Utöver det kommer en inbjudan från Norrbotten/Arvidsjaur om gemensamt
barmarksläger i Arvidsjaur.
Diskuteras kommande snöläger för U14 (U12). Förslag ort Tärnaby och datum 4-5/12 (helgen v48)

5. Sparbankens stipendiater – förtydligande (bilaga)
Rainer har skickat ut underlag avseende ovan i kallelsen. Alla får i uppdrag att läsa igenom
dokumentet och börja fundera på kandidater. Beslut skall tas i samband med nästa möte.

6. Utbildning - Rödtråd för distriktet
Maria har börjat att rodda i denna fråga. Varit i kontakt med förbundet men inte fått återkoppling.
Har istället pratat med Jonas Bergh UHSK angående att köra en utbildningsinsats för i första hand
distriktsledarna men även andra intresserade föräldrar. Jonas B kommer sannolikt att hålla i 1 av
passen under det skidgemensamma lägret i Vännäs den 11/9. Förslaget är att vi kör utbildning för våra
ledare samtidigt. Maria stämmer av med Jonas och följer utvecklingen om lägret blir av som tänkt.

7. Övrigt
Preliminärt datum för årsmötet i slutet på oktober.

8. Nästa möte
Inget datum bestäms. Rainer återkopplar när vi vet datum på årsmötet

Protokollförare
Mathias Bergh, Lycksele IF

