Rådsmöte 140630
§1 – SSFs rekommendationer i rådet – Presentation av innehåll. Vi gör redan det som
beskrivs.
§2 – Marknadsarbete:
Mats Elofsson är föredragande. Möte 18 juli där det diskuterades vad som behöver
göras. Landslagets budget 1,5 miljoner som ska in – vi behöver ytterligare 300 tkr för att
fullfölja det grundläggande arbetet med landslag, FIS-representation och
marknadsarbete. Ytterligare en miljon för att må riktigt bra.
Vi söker i första hand treårsavtal. För att lyckas är det viktigt sätta profil för att
attrahera – intresset är i nuläget för lågt så även sporten behöver marknadsföras.
Vi behöver se sponsorerna ett fönster för sporten, aktivering av våra sponsorskap
mycket viktig och ska komma igång.
21/8 marknadsmöte i Åre.
§3. Anders redogjorde för status landslagssamarbeten. David Kantermo börjar officiellt
1 juli. Möte Anna-Karin, Jonas och Anders träffar David 13 för genomgång av kommande
arbetsuppgifter. Tomas Carlqvist kliver av nationellt men jobbar på klubbnivå. Lasse
Fahlén slutar sista juli och börjar med ett läger i augusti.
Första riktiga lägret augusti.
Rådets förväntningar på Lasse och David – Anders har påbörjat beskrivningen, rådet
kollar av.
§4 och §5
Uttagningskriterier – Går inte göra så mycket innan Lasse och David på plats. Några
åkare behöver besked om sin status för att följa med till första lägret. David kontaktar Aåkare, Klas kontaktar EC/-utmanarlag
Organisationen innebär 5 åkare per land.
Ambitionen är att så många som möjligt ska få kunna komma med på träningslägren
men fler åkare kräver fler coacher, som är volontärer. Fritt för alla att åka och träna på
egen hand.
Klas och Jonte sköter kommunikationen med EC-utmanarlaget.
§6 PMK beskrev kort tjejsatsningen som följer Kari Traa-upplägget. PMK lägger ett
första utkast i dropbox – finns i egen mapp kallad tjejsatsning
§7 Tävlingskalender – Kids-/ungdomhelg har tillkommit i april. Den kommer inte att
följa SC-standard. Oklart om vem som kommer att vara arrangör.
Magnus lyfte Universiaden som kommer under säsongen. De aktiva betalar själva.
SC är färdigplanerad, Skandinaviska likaså (Norge oklart). Inte komplett, Norge fattas.
GFFs kidshelg inte färdigplanerad.

§8 Egen internationell domarseminare – inte B och A. Intrenationella och nationella.
Utbildning i Åre, datum inte klart. Ann och Magnus A-seminarie finansierat. Tina är
proktor och vår lokale utbildare. Ola kan hjälpa till. Planen är att vara på Copperhill.
§9. Övriga frågor.
Dokumentation efter Arlanda efterlyses av Magnus.
Bedömningskriterierna förändrade till 60-20-20, med mer fokus på åkning. Vilket
innebär att Kalle och Mascot kollar upp programmet.
§10 Nästa möte före 21 september.

