MINNESANTECKNINGAR
AK-ORDFÖRANDEMÖTE – STHLM
Datum:
Tid:
Plats:

2018-01-30
09.30-16.30, därefter WC Hammarbybacken
Qaulity Nacka, Stockholm

Deltagare: Bifogad lista
Program
1. Inger Nordqvist, ordförande i Alpina Rådet presenterade ”nya”
rådet och dess uppdrag. Inger kommer att delta på mötena med AKordföranden.
2. Kalle Olsson Bexell, marknadsansvarig på SSF berättade om den
kommersiella inriktningen för SSF och landslag 2017-2022. Ett
samarbete är inlett med Vattenfall kring att minska koldioxidpåverkan.
SSF tittar på bilar & transport, resor, hotell, kontor samt kost.
Kalle berättade om samarbeten med sponsorer och att SSF för en dialog
med dem hur föreningar och distrikt kan involveras via event.
3. H P Carlsson redogjorde för utvärdering av tävlingsreglerna för U8
som fattades 2013. En enkät har gått ut till alla distrikt om hur
tävlingsregeln upplevs och har påverkat föreningars verksamhet för
åldersgruppen. Med anledning av relativt få svar från få distrikt kan inga
relevanta slutsatser dras. Intressant att läsa frisvaren som mestadels var
positiva till regeln. Föreningar har anpassat sig. En åsikt som
framkommit i frisvaren är förbudet mot att tävla utanför sitt eget distrikt.
Det ställer till problem för vissa föreningar.
H P gick igenom RFs ”Barnens spelregler” (barnensspelregler.se)

Svenska Skidförbundet
Årevägen 180, 837 52 ÅRE
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4. Olle Danielsson informerade om;
- skidkonventet i maj
- elittränarutbildning som startar i april 2018. Ansökan ligger ute t o m
februari. SSF ser gärna kvinnliga sökanden.
- VM 2019 står inför dörren. Planeras vara tävlingsfritt under VM så att
så många som möjligt kan se arrangemanget. Det planeras komma
klubberbjudande för träning i Trillevallen.
- Arbete pågår med utvecklingstrappan. Den presenteras på
Skidkonventet i Åre i maj. Baseras på forskningsstudier. Tanken är att
producera rörligt material med förslag på övningar knutna till
utvecklingstrappan.
5. Inkomna punkter
- Säkerhet vid tävlingsarrangemang.
Bra diskussioner. Föreningarna gör en handlingsplan över säkerheten vid
tävling/träning – checklista. Tips: TDs utbildar föreningar i säkerhet.
- Framtida placeringar av USM
En Facebook grupp har önskemål om att USM alltid ska placeras i
Nationalarenan.
Bra diskussioner bland deltagarna. Svårigheter är att hitta arrangörer. Det
står föreningar fritt att ansöka om att få arrangera USM och att göra det i
Nationalarenan.
Årets USM är i Björkliden. Arrangörsklubben Kiruna BK förbereder för
att göra ett så bra helhetsarrangemang som möjligt för ungdomarna,
ledarna och föräldrarna.

Övriga diskussioner
Bra diskussioner kring hur SSFs och distriktens samarbeten. Önskemål från AKordföranden att tydlig och relevant kommunikationsplattform för information.
Går det att skapa plattform där AK-ordföranden kan hämta information?
Ordföranden ansvarar för att vidarebefordra information ut till föreningar i sina
respektive distrikt.
Hur gör vi regelförändringar tydliga? Bra diskussioner kring nya regeln för
tävlingssystemet för juniorer.
Önskemål om tidigare beslut kring tilläggsregler så att föreningarna kan anpassa
sig till nyheterna. För att underlätta implementering av nya regler så bör
förankring av beslut ske hos AK-ordföranden. Även viktigt att lyssna till de
aktiva.
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Förslag att lyfta goda exempel hur föreningar arbetar för att utvecklas, t.ex. Åre.
Önskemål att kommunicera antagningsprocessen till skidgymnasier genom
artiklar.
Önskemål att kommunicera uppdragsbeskrivningen för regiontränare.
Regiontränare utses i samråd mellan Rikstränaren och distrikt.
Nästa möte blir skype.
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