Rådsmöte 140921
Närvarande: Mats Elofsson, Klas Wersen, Anders Olofsson, Magnus Ferry, Kalle
Ottosson, Pär-Magnus Kikajon, Anna-Karin Eriksson
§1 – Rapporter:
Marknadsgruppen: Har träffats vid två tillfällen i juli och augusti. De har tagit fram
paket som ska säljas och försäljningen är i full gång. Finns även en färdig film som
används i marknadsföringssyfte. Den finns i Dropbox (marknadsgruppen), där finns
även en presentation som används. Ett antal olika företag har kontaktats men inget är
klart. Vi befinner oss i ett mycket viktigt läge just nu där det är av yttersta vikt att vi kan
få med fler sponsorer för att kunna genomföra inplanerade aktiviteter för både landslag
och EC-lag.
Domargruppen: Internationellt domarseminarium i Åre 29/11 (B och C)där Tina är
proktor. Varje klubb får stå för egna domares utgifter 1200:- (konferenskostnad, boende
frukost och lunch lö-sö) Enbart konferens 695:-. Magnus ansvarar för att skriva
inbjudan.
Magnus F och Anne B åker till Oslo på internationellt seminarium.
Även utbildningar för nybörjare i Umeå, Åre och Stockholm
Tränargruppen: Klas har jobbat med att sammanställa resultat på samtliga tävlingar
för att kunna ta ut ett utmanarlag. Resultatet vägs samman med övriga kriterier och
laget tas därefter ut efter Zermattlägret. Se bilaga gällande beslutat kring
uttagningskriterier.
§2 - Kalendarium
Tävlingsprogram finns på www.skidor.com EC ännu inte helt uppdaterat
Inbjudan till lägret/utbildningen som ligger V47 ansvarar tränargruppen för.
Ännu ingen information om JVM
§3 - Hemsidan
Uppdateringar görs kontinuerligt. A-K uppskattar att ni hör av er när ni hittar något som
inte stämmer så uppdaterar hon så snart som möjligt. Ansökan till FIS licensen stämmer
ej – SSF ansvarar för den länken.
§4 – Avtackning avgående tränare och landslagsåkare
29 november Åre på Wersens A-K skriver inbjudan.
§5 - Landslaget
Fortfarande en introduktionsperiod där Lasse förväntar sig att bitarna ska falla på plats
under Zermatt. Fystränare Micke har inlett sitt arbete, haft individuella samtal och
därefter anpassat träningsprogram med hjälp av rörelsetester som utförts av Cecilia
Agnwall. Stämningen i laget är mycket positiv. En plats är fortsatt öppet och förblir
förmodligen så resten av säsongen.

§9 - Övriga frågor
Bedömningskriterierna förändrades i våras till 60-20-20, med mer fokus på åkning.
Kalle och Mascot kollar upp resultatprogrammet.
PR-plan gjord för hela säsongen av P-M K och Mascot – finns att hitta på Dropbox
§10 Nästa möte
Helgen V47. De som inte kan närvara fysiskt deltar per telefon eller Skype.
Vid tangenterna:
Anna-Karin Eriksson

