Protokoll AK möte
Deltagare: Fredrik Sandström, Sören Johansson, Mattias Kangas, Mathias Bergh, Erika
Lundstedt, Victoria Ögren, Mattias Mattsson, Rainer Bladh, Maria Edström, Theodore
Bassioukas och Eric Frohm
Datum: 2022-05-09
Tid: 21.00-22.15
Plats: Teams
Agenda
1. Åkarinventeringar
Varje klubb ansvarar för att fylla och skicka in underlag till Rainer senast innan 15/5
till Rainer.
2. Stipendieutdelningar VSF
Varje klubb ansvarar för att skicka in nomineringar till kvinnlig och manlig
ungdomsåkare samt ledare. Nomineringar skall innehålla en motivering till den man
valt. Skickas in till Rainer senast 15/5.
3. Ekonomi
Mathias presenterade de underlag han fått från Ulrika. Skall läggas till ca 50 tkr på
intäktssidan då stöden skall fördelas. Framkom tydligt att dessa siffro inte är korrekta
utifrån information som uppkom på mötet. Saknas sannolikt kostnader för boende
Gällivare/Storklinten samt ersättningar för ledare på fartlägret. Rainer ansvarar för
att reda ut detta till skidtinget.
Rutin behöver sättas igen så att dessa situationer ej uppstår framåt då mycket strulat
i år.
4. Tävlingar nästa år
Mathias går igenom stomprogrammet och historik kortfattat.
Det utkast till 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.
De arrangörer som inte fick arrangera under fjolåret har förtur till att köra tävlingar
kommande år. Vi kommer sannolikt att köra 3 LVC kval, 1 st regionsfinal u12 samt
fartläger detta år.
Frågan lyfts vidare på skidtinget

5. Inför skidtinget (vissa av dessa punkter kräver arbete innan skidtinget)
- Utvärdering av innevarande säsong 2021/2022
- Utvärdering av utbildning och lägerverksamhet
- Distriktsledare kommande säsong
- Arbetsuppgifter och roller kommande säsong
- Utbildningsbehov i distriktet (Utse arbetsgrupp)
- Ledamöter i AK (2 representanter från varje klubb)
- Arbetssätt i AK diskussion hur vi tar det framåt ex skapa årshjul.
6. Övrigt
- Maria E känner inte att hon vill fortsätta som utbildningsansvarig. Blev en bra
diskussion om hur vi tar det vidare, behöver jobba fram en grundstruktur. Finns
intresse i gruppen att stötta. Frågan fortsätter att diskuteras på skidtinget.
- Fundering kring liftkort för deltagande tävling, enda sporten man ”betalar” för att
tävla i på plats? (Jmf med ex hockey)
- Under säsongen har vissa upplevt dåligt bemötande av föräldrar mot funktionärer
i samband med tävling. Varje klubb ansvarar för att lyfta detta lokalt. Alla är
överens om att detta inte är ok.
- Mixade tävlingar U8 (och kanske även U10) lyfts som förslag till kommande
säsong. Diskuteras vidare på nästa möte.
- Diskuteras möjligheten till samarbeten för att få till fler farttävlingar. Ev
tillsammans med Norrbotten eller att man bjuder in yngre till U16 racen.
Nästa möte
Skidtinget i Lycksele den söndag den 22/5
Protokollförare
Mathias Bergh, Lycksele IF

