Falkenberg 17 - 18 maj 2013

Protokoll Götalandsting 2013, Administrativa gruppen
Närvarande: Lars Karlsson Bohuslän-Dal, Nils-Arvid Olofsson Skåne, Mikael Johnsson Blekinge, Håkan
Svensson Småland, CA Pettersson Småland, Ewa Norlin Östergötland, Roland Hjelte Bohuslän-Dal,
Mats Ola Andreasson Göteborg, Håkan Edvardsson Halland, Ulrika Madsstuen Halland
1

Mötets öppnande

Lars Karlsson förklarade mötet öppnat och en snabb presentation av mötesdeltagarna genomfördes.
2

Val av ordförande för mötet

Lars Karlsson valdes till ordförande för mötet.
3

Val av sekreterare för mötet

Ulrika Madsstuen valdes till sekreterare för mötet.
4

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med följande tilläggspunkter.
Ny punkt (6): Startavgifter som faktureras i efterhand
Punkt 10: Utbildning
Punkt 11: Götalandstingets framtid
Under övriga frågor ska Snökonventet och förbundsmötet behandlas.
5

Genomgång av protokollet från förra tinget

Protokollet genomgick och lades till handlingarna.
6

Startavgifter som faktureras i efterhand

Mats Ola Andreasson informerade om att det förekommer på alpina tävlingar, i främst Svealand och
Norrland, att en faktureringsavgift på startavgifter tas ut. Startavgifter faktureras klubbarna i
efterhand och en faktureringsavgift tas ut utan att det är informerat om detta i inbjudan eller att det
finns någon annan möjlighet att betala anmälningsavgifterna, t.ex. på plats. Gruppen var enig om att
inga sådana avgifter ska tas ut. Efter diskussion beslutades att Göteborg ska skriva en motion om
frågan till höstens Skidting.
7

Strategiska planen, hur blev resultatet

Den strategiska planen presenterades av SSF innan mötet. Klubbarna bör diskutera/ta ut delar ur
planen för att göra sin egen vision/målsättning. Flera tryckta exemplar beställs från SSF: Småland 100
st, Göteborg 50 st, Blekinge 20 st, Halland 50 st, Östergötland återkommer om antal, Bohuslän-Dal 50
st, Skåne 0, Västergötland inte närvarande.
8

Status på Götalandsmästerskap, längd

Det är viktigt att höja statusen på GM både inom längd och alpint. Distrikten ska ta med sig detta
budskap till klubbarna och informera LK och AK. Distrikten ska i största möjliga mån undvika att
sanktionera andra konkurrerande tävlingar samma helg som GM genomförs.
9

Gravyrkostnad GM-plaketter
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Smålands Skidförbund hade sammanställt kostnad för respektive distrikt att betala. Beslöts att
Smålands SF fakturerar enl. förslaget, se belopp nedan.









Bohuslän Dal
Göteborg
Halland
Skåne
Småland
Västergötland
Östergötland
Totalt

82
140
163
74
829
467
533
2.288

Konstaterades att vårt lager räcker för ytterligare två säsonger.

10

Utbildning (Småland)

Småland redogjorde för att distriktet har fastställt två utbildningshelger under hösten, dels första
helgen i september dels helgen mellan jul och nyår. Det är Smålandsdistriktets avsikt att dessa helger
ska permanentas och samtliga Götalandsdistrikt bjuds in att deltaga. Distriktets ordförande uttryckte
att det inte enbart är en invitation till övriga distrikt utan en förutsättning att övriga distrikt är
intresserade att delta av Smålands utbud för att det ska vara möjligt att genomföra dessa
utbildningar.
Årets utbildningar sker den 8-9 september och 27-28 december och vid det första utbildningstillfället
kommer följande kurser att arrangeras;





Barnledarutbildning steg 1
Ungdomstränarutbildning barmark
Arrangörsutbildning
Tidtagningsutbildning

Vid det andrautbildningstillfället, 27 – 28 december, blir programmet;






Barnledarutbildning, fördjupning
Ungdomstränarutbildning, snödel, nätbaserad
Skoterförarutbildning
Arrangörsutbildning
Tidtagningsutbildning

Det kan bli ändringar vad det gäller utbildningarna men separat inbjudan kommer till varje
utbildningstillfälle.
11

Götalandsdistriktets framtid (Småland)

Diskuterades frågan om Götalandstingets framtid. Kunde konstateras att det tyvärr förekommer att
beslut tas på Götalandsting som sedermera inte efterlevs ute i distrikten. Detta leder till att man i
vissa fall kan ifrågasätta lojaliteten med de beslut som tas och vilken roll som Götalandstinget de
facto har. Fokus i tinget bör vara framtiden och inte se alltför mycket tillbaka i historieboken.
Ungdomarna är en viktig faktor för skididrottens utveckling, detta kan inte nog påpekas.
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För att få lite mera stuns i programmet diskuterades bl a vi ska undersöka möjligheterna att bjuda in
en inspirationsföreläsare som startar tinget.
Beslöts att vi till nästa år även ska ha en ungdomsledare närvarande. Ordet ungdomsråd kändes
föråldrat så i brist på bättre blir det ”Ungdomsgrupp” tills vidare. Distrikten ska försöka att
åtminstone skicka två deltagare vardera. Vi måste jobba hårt med frågan om ungdomsledare som
själva är ungdomar. Var går gränsen för att vara ”ung” diskuterades och någon egentlig sanning finns
inte men ung ledare kan man fortfarande vara i intervallet 25 – 30 år.
Vidare beslöts att Distriktsordförandena i Götaland ska ha ett eget möte på kommande SSF Skidting
och SSF Förbundsmöte.
12

Distriktsrapporter

Beslöts att distriktsrapporterna som lämnas ska ha framtidsinriktning och endast i mindre omfattning
blicka bakåt.
Småland
 Tränare- och ledarpool
 Fasta utbildningsdagar 2 ggr/år
 Stjärna på skidor i Småland
 Årets nykomling
 Visionsarbete/Strategiplaner
 Premiera småländska elitåkare som har haft framgångar på riksnivå
 VM-resa 2015
 Anläggningsarbete
Blekinge
 Sämre utfall detta år mot förväntningarna vad gäller antalet utövare och ledaranskaffning
 Kommande satsningar ungdomar och ungdomsledare
Halland
 Ungdomsråd
 Visionsarbete i klubbarna
 Verksamhetsmål på klubbnivå
Bohuslän Dal
 Ungdomsstipendium
 Hur attrahera ungdomar att deltaga i verksamheten
Skåne
 Skidhall i Höör
 Utbildningstimmarna har ökat från 10 till 400 timmar per år under ett par års tid
Östergötland
 Vision – Bäst i Götaland
 Intersport Tour de Ski med avslutning i Yxbacken
 Rullskidåkning – one way roller cup – 3 deltävlingar + avslutning med backtävling
 Unga ledare – XC-skiteam med en förbundskapten
Sid nr 3(4)

Falkenberg 17 - 18 maj 2013


13

Kommunbesök för framtida konstsnöanläggningar
Alla på snö projektet
Övriga frågor

13.1 SSF Styrelse
Diskuterades frågan om kommunikationen mellan förbundet och distrikten. Konstaterades att vi inte
hade någon förtroendevald styrelseledamot närvarande.
Det är upp till distrikten att nominera kandidater, det är inte bara en rättighet utan lika väl en
skyldighet, samt att vi ska ha denna punkt som en stående punkt på våra Götalandsting. Uppdrogs år
distrikten att inventera möjliga kandidater för framtida nomineringar till Förbundsstyrelsen.
13.2 Östergötlands motion/skrivelse angående automatisk betalfunktion vid anmälan
Längdkommittén hade behandlat denna fråga och beslutat att utse några som handlade och skickade
vidare till SSF. Den administrativa gruppen tillstyrkte denna motion/skrivelse.
13.3 Förbundsmötets förläggning
Diskuterades huruvida något distrikt från Götaland borde ansöka om att Förbundsmötet 2016
förlades till Götaland. Något beslut i frågan togs inte utan uppdraget blev att resp. distrikt
återkommer om intresse finns. Om något distrikt har för avsikt att bjuda in till Förbundsmöte kom
erbjudanden från flera håll om att vi ska bistå detta distrikt i ett sådant upplägg.
14

Val av grenledare, ADM 2013 – 2014

Beslöts att utse Lars Karlsson, Bohuslän Dal till grenledare för kommande säsong. Lars tackade för
förtroendet men betonade att detta kommer att bli hans sista år och att det ”måste” väljas en annan
grenledare vid nästa ting.
15

Götalandsting 2014

Beslöts i enlighet med turordningslistan att Skånes Skidförbund ska stå som värd för Götalandstinget
2014.
16

Avslutning

Ordföranden framförde sitt tack till årets värd, Hallands Skidförbund och avslutade mötet.
Vid protokollet

Ulrika Madsstuen (pkt 1 – 8)

Håkan Edvardsson (pkt 9 – 16)

Justeras
Lars Karlsson,
Grenledare och ordförande för mötet
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