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Protokoll AK-möte 170911 
18:00 Klubbstugan, Kil 
 
Närvarande: 
Mattias Aronsson MA 
Anders Rundh AR 
Nina Holm  NH  
Annika Hofstedt AH 
 
Inledning 
Matti hälsade alla välkomna till mötet och genomgick därefter föregående protokoll  
 
1. Farthelg Idre v4 

Jan M vill ha två hjälpredor ur tränarleden för förberedelser på plats innan lägret. 
MA kontaktar Johan Norman och Per Klintberg 
NH kontaktar Tom Carlsson och Helen Cerwall 
 

2. Tävlingsplanering 
Påminnelse att alla tävlingar skall läggas upp på IdrottOnline. 
Sista U16 lägret i samband med regionsläger…AH kontaktar Fredrik K angående 
boende. 
Juvass 1 är 6 st 03:or och 4 st 02:or anmälda, AH/MA kollar boende och priser. 

 
3. LVC U12 final 2018 

Örebro vill inte arrangera nästa final och har därför frågat Värmland om vi vill ta över. 
AK beslutar att vi inte vill arrangera denna final. 

 
4. LVC U14 final 2018 

Sunne blir finalarena 
Träning kommer att erbjudas veckor före finalen: 
V5 SL, GS förmiddagar 
V9-10 SL, GS förmiddagar mån-tors, 16-18 ons, tors SL, GS 
 
Liftkortspriser gäller även för ovan träningsdagar, arrangörer/funktionärer som 
använder funktionärsvästar åker gratis. 
 
Trekamp/middag/prisutdelning (afterski tema) 
Funktionärsvästar, 100 st, AH kollar med Joakim Wallner för sponsring. 
 

4.1 Arrangörskonferens 
Värmland kommer att skicka Jessica Grönstedt och förhoppningsvis ytterligare en 
person på denna obligatoriska konferens för arrangörer av LVC finalen den 21-22/10 i 
Bromma. 
 

4.2 Budget 
AH renskriver den budget som togs fram för U14 finalen och presenterar den snarast 
för VSF 
 

4.3 Möte 
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Arrangörsgruppen bör samlas för ett möte ganska snart. 
 

5. Plan för ungdomar i vår verksamhet 
Medel finns att söka från Idrottsförbundet för att rekrytera/behålla. 
 
Grums har tre ungdomar, Kil och Karlstad har en vardera som nu är engagerade. 
NH kommunicerar via FB i ärendet. 

 
6. Ny besättning i AK 

Tom Carlsson, Håkan Westlund och Johanna Rickan tillfrågas inför nästa möte. 
Danne Randwir avvaktas som ytterligare en medlem då han saknar klubbtillhörighet. 
Inför vårmötet skall varje klubb tillfrågas om de vill ha med en representant på mötet. 

 
7. Ekonomi 

AH redogjorde och har koll på läget. 
 

8. Utbildning 
Förslag diskuterades fram på olika utbildningar: 
Bansättarutbildning, (Ulf  Lidberg kör varje år i Kil, inbjudan till alla på denna 
aktivitet?). 
Kostutbildning 
Robban Hansson, del 2 (rörelseanalys) 

 
9. Projekt ”Alla på snö” och ”Alla i bana” 

Sprid dessa projekt ute i klubbarna 
 

10. Nina Andersson 
Nya regeln för FIS begränsningar vad gäller antal tävlingar. Hur påverkar detta våra 
åkare? Stress eller inte? Diskussioner förs i ärendet och Nina informerar AK löpande. 
 

11. Tävlingsplaneringsgruppen 
Består idag av MA, JM, Lars Olsson. 
Finns det några fler ur de yngre grupperna som skulle kunna ingå i denna grupp? 
Vi klurar vidare på nya namn som skulle kunna ingå i gruppen. 

 
12. Österrike 

Drygt 30 st är nu intresserade av resan v44, dock blir bussalternativet för dyrt med 
detta antal. Minibuss alternativ håller därför på att tas fram. 
 

13. Regionsrapport 
Barmarksläger med fystester genomfördes i Avesta 26-27/8 med 45 aktiva åkare där 
nivån var väldigt varierande på vår regionsåkare. 
Första snölägret är 16-18/9 i Juvass 
 

14. Kläder 
AR visade kläderna (jacka och väst) som BeyondX tagit fram. Bilder med priser mm 
tas fram av AR å läggs ut via FB och hemsidan för beställning. 
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15. FIS World Snowday 
Respektive klubb lägger in detta på sina anläggningar. 
Reportage för detta i tidningar/TV ? 
 

16. Material 
Käpp  30 st 27:or köps in 
  30 st 31:or köps in 
Flagg  Flouriserande 25+25 köps in 
Kortkäpp 1 säck med käpp köps in 
Borr  2 st plastborr köps in. 

 
17. Ungdomsgrupp 

För att utveckla sporten så är ett Ungdomsråd 15-25 år ett förslag. 
Kanske vår unga ledare kan dra i detta? MA kollar med Emilia C och Filippa M 
 

18. Övrigt 
Inga övriga punkter på mötet. 
 

19. Möten 
Nästa 21/11  kl18-21 i Kils klubbstuga 

 
 

Vid pennan 
/Anders R. 
 




