AK-protokoll 170424

Protokoll AK-möte 170424
17:30 Klubbstugan, Kil
Närvarande:
Mattias Aronsson
Tomas Petterson
Nette Raij
Anders Rundh
Nina Holm
Annika Hofstedt
Jan Magnusson

MA
TP
NR
AR
NH
AH
JM

Inledning
Matti hälsade alla välkomna till mötet och genomgick därefter föregående protokoll med
följande kommentarer:
• JM kollar vidare med Brånander gällande de saknade och ihopblandade näten.
• Till sommarförvaring tar MA och AH hand om radioapparater och värmlandsklockan
som finns på Idrottens hus.
• AH kollade upp och redogjorde för hur Dalarnas U8 körde en spännande lagtävling.
Hon gör en kort sammanställning på upplägget å tar med till Tinget för presentation
och beslut.
1. VSF-möte
Knut Nilssons stipendium för USM åkare som tagit medalj har legat vilande. NH och
AH kollar vidare på kriterium för ett liknande pris till 2018.
2. SSK-AK ordf. möte
Fokus är på att rekrytera/stärka/behålla åkare till vår sport.
Bra finansiering
Nöjda med BAUHAUS team 2019 konceptet
Ett stort glapp finns mellan ungdom och landslag.
Det arbetas med:
Att öka tillgängligheten och omarbeta strategin.
Generationsväxling
Tester och kravställningar fys
Mer samarbete mellan gymnasier och förbundet.
Alla på snö (årskurs 4)
Alla på bana (< årskurs 4)
Nina Andersson Karlstad har invalts som ledamot i Alpina Rådet
Spridning av denna information till övriga Värmland görs lämpligast via vår hemsida.
3. LVC Stöten 2017
AR gör en sammanställning av årets mycket diskuterade tävling.
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4. Svealandsfinalen 2018
Intresseanmälan skickad till ett flertal klubbar, dock ingen som ensam vill ta på sig
rollen som arrangör. Flera är dock för ett samarbete mellan klubbarna.
Branäs står som alternativ 1, (bra boende och backar, dock långt för alla klubbar som
skall hjälpa till med iordningställande).
Valfjället (alt.2) har bra boende och en hyfsad närhet för alla som skall hjälpa till men
backarna kan vara lite i kortaste och flackaste laget.
Sunne (alt.3) Bra backar och centralt beläget dock sämre med boende.
Idre eller Kläppen (alt.4) Tävlingen helt externt, (outsorcing).
Det skall var två grupper, en tävlingsgrupp och en evenemangsgrupp som organiserar.
Tävlingen bör ligga v10.
Möte snarast där MA kallar två representanter från varje klubb.
5. Vårting/Snowteam
3/6 Torsby, dock samtidigt som summercamp i Falun 3-4/6, (17-18/6 Luleå).
Mer diskussionstid önskas än föregående år.
Info (MA) och utvärdering (NH) skickas ut i tid före Tinget via våra maillistor.
Beslut i olika frågor skall tas på Tinget.
Extern föreläsare?
6. Österrike
De tre herrarna som drog i resan förra året är tillfrågade.
Finns det någon i våra klubbar som kan vara med och ordna för kommande år?
Skall vi utöka antalet genom att ta med U10 (pistvisning) och/eller inbjuda Högheden?
7. Ekonomi
Robban Hansson hade en uppskattad utbildning i höstas i Karlstad, önskvärt med en
fortsättning. Även vår Mattias Eriksson hade en klubbutbildning med Karlstad för
några veckor sen, kanske nå´t för hela Värmland?
NH och NR går vidare tillsammans med Camilla T och drar samman de unga ledare vi
har idag för att se hur vi kan utveckla verksamheten.
8. Ekonomi
AH redogjorde och har koll på läget.
Redovisningen är uppdelad i grupper för U12, U14, U16 och Österrike, men ej blivit
bokfört på detta sätt av vår externa hjälp. AH håller på att sortera detta.
Lägerdelen kommer att gå med ett litet minus pga fler tränare än vad intäkterna klarar.
AH delade ut lista över förfallna fakturor som resp grupp tog hand om för indrivning.
9. Regionsverksamheten
Inget att rapportera i dagsläget mer än att förändringar är att vänta.
10. Distriktsverksamhet
Förslag på U12 (07) tränare är Bastien Rideau och Åsa Hedeberg.
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Befintliga tränare i gruppen, (Helen och Tom C) ombeds att komma med förslag både
på tränare och administratör till gruppen.
U14 tränare är Malin E, Nina H, Pär O och Ulf Dalslåen och Marie Svending är
administratör.
U16 tränare är Mattias A, Tomas P, Björn H, Stefan W, Anders R och Jan S.
Administratörer i denna grupp är AR och Håkan Westlund
JM meddelade att Orsa lägret kan vara i fara pga anläggningen kanske inte släpper in
oss. Kollar vidare på alternativa plaster som Idre eller Fjätervålen.
11. AK gruppen
Både TP och NR har aviserat att de slutar i AK efter denna säsong.
Förslag finns på att ha en kärngrupp av 3-4 personer.
Kan vi locka fler till gruppen om den är ”öppen”, dvs den som vill bidra kan som
adjungerad vara med på möten. Alla klubbar får en plats?
12. Tävlingsplaneringsgruppen
Består idag av MA, JM, Lars Olsson och Joakim Brånander.
Brånander kommer att sitta kvar ytterligare ett år och han har ett önskemål om att även
SkiX kommer med på kalendern.
Finns det några fler ur de yngre grupperna som skulle kunna ingå i denna grupp?
13. Material
Nät har vi tillräckligt.
Käpp räknas ihop av MA som köper in reservdelar därefter.
Önskemål finns om att vi även skall ha en kortkäppsuppsättning.
14. Utbildningar
Föreläsningar med:
Robban H (del 2) under hösten?
Mattias Eriksson enligt det han körde för Karlstad denna säsong?
15. Kläder
AR tar genom BeyondX fram förslag på jackor, västar och huvtröjor. Presentation på
Tinget?. Bra om vi redan i början av säsongen har dessa kläder.
16. MF grupp, FIS Snowday
En grupp för just rekrytering till vår sport bör tas fram…är det en AK fråga eller en
klubbfråga? VSLK har under säsongen framgångsrikt blandat discipliner såsom Jibb,
SkiX och bana å därmed lockat fler till skidåkning.
Separat möte i detta bör anordnas.
FIS Snowday (21/1) skall öppna upp för fler intresserade, upplägg?
Punkten tas upp på Tinget.
17. Ansvarsområden
AR uppdaterar listan med nya datum mm
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18. Övrigt
Skall Högheden bjudas in till samtliga aktiviteter? Beslut på Tinget.
Vi har en del U17 ungdomar som valt att ej gå på skidgymnasium men som
fortfarande vill åka skidor och tävla. Hur fångar vi bäst upp denna grupp? NR och NH
dikuterar vidare denna fråga.
19. Möten
Nästa möte avvaktas, dock någon form att avstämning måste ske innan Tinget
Höstmöte 3/9 kl18:00 i Kils klubbstuga
Vid pennan
/Anders R.
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