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Vad är Alpina Rådets uppdrag

AR Roll och Uppgift
Alpina rådets medlemmar vilket ansvar/besluts område har medlemmar.
• Rådgivande landslag och kommersiella frågor
• Rådgivande och beslutande
• Nationellt, beslutande
• Strategiskt bollplank (diffus)
• Utses av SSF FD/Styrelse, på förslag grenchef
• Tävlingssystem nationellt
AS: AR komplettering till den styrande verksamheten
Styrelsens förlängda arm
Problem: Från AK ut till klubb och distriktsverksamhet
Förslag:
• Kommendera ut till AK att AR medlem ska delta för att katalysera.
Beslut:
• Revidera uppdragsbeskrivning för Alpina rådet
• Kommunicera via Peter Albertsson, kommunikatör SSF Alpint

Översyn tävlingssystemet
• AK hänvisar till "Skidor Vill"
• Behålla åkare ungdomar och Juniorer till att stanna i sporten (åkare ledare
familjer -inbjudande system)
• Hållbarhet familj, miljö, finans och idrott
• Skidor vill och barnkonventionen - Ta fram 4a punkter -de viktigaste
• Barnens spelregler.se
• Hur gör andra länder och idrotter
• Andra former för tävling

Svenska Skidförbundet
Årevägen 180, 837 52 ÅRE
Telefon: +46 (0)10-708 69 00
Webb: www.skidor.com

Beredningsarbete på ett antal punkter
Alpina Rådet ska lämna uppdrag för översyn av det alpina tävlingssystemet till
tävlingsgrupp. Möte 26-27/9 2020
• Progression
• Nå fler – fortsätta längre
• Balans mellan disciplinera
Alpineski.se
Tillgängligheten till sidan bör förbättras. Föreningarna ska uppmanas att använda
sidan
Länka från Skidor.com
Användarundersökning för Alpineski.se senast 31/12
Gymnasieremiss
Finns 3st typer av skolor, RIG, NIU, och LIU
NIU och RIG tillstyrks av SSF
Förslag att NIU försvinner och ersätts av LIU
Tillsätta en grupp för översyn av Skidgymnasierna
• Vad innebär det om remissen träder i kraft
• Kartlägga befintliga skolor
•
•
•

Behöriga lärare I Specialidrott
Kostnadsnivåer
Resultatmått

Skidor Vill
Grundvärdering för Svenska Skidförbundet och dess medlemmmar
Distriktstränare/Distriktsutbildare
• Fler kontaktytor till distrikt och föreningar
• Skicka ny föreklad uppdragsbeskrivning
• Distrikt bör kontakta Rikstränare och bjuda in dem till distriktens
verksamhet
Hur kan distriktsarbetet för bättras
• Nulägesanalys
• Målstyrning, informera om verksamhetens mål
• Antal läger, antal utbildningar
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