Telefonmöte med freestyle HP, SS. 23 oktober 2011-10-23
Närvarande: Jan-Olov Aikio, Anders Olofsson, Jonas Lundblad, Kalle Hellqvist, Marja Carlqvist, Patrik
Nyberg. Niklas Karlsson.
1. Laguttagning/info till åkarna: Träffa alla åkarna på listan på Winter Jam 19 nov på 10.0012.00 i San Miguel loungen. Patrik Nyberg tar kontakt med alla åkarna. Syfte med mötet är
att presentera vad skidförbundet och vi i kommittén har för möjligheter och planer. Lyssna
på åkarna och deras tankar.
2. FIS Tävlingar: Viktigt att få Fis status på nationella tävlingar för att åkare ska få FIS punkter.
Fis tävlingar anmäls till Anders Olofsson eller SSF kansliet. SM har FIS status.
3. Nationella tävlingar: Förslag på en svensk cup på tre tävlingar och en av dessa blir
skandinavisk cup. Tävlings ansvarig Jan- Olov Aikio. Han tar tacksamt emot arrangörer av
tävlingar som vill ingå i en svensk cup.
4. Domare: Viktigt att vi får licensierade domare i Sverige, det första steget tar vi genom att
arrangera en domarutbildning i HP och SS i Vännäs den 3-4 feb. Inbjudan skickas snarast.
Kalle Hellqvist ansvarig.
5. Ekonomi/Sportchef: Niklas Karlsson informerar om det arbete som har gjort i SSF och vilka
kontakter han haft med SOK. Samt vad som har beslutats på styrelsemötet den 21 okt. SSF
styrelse tycker att det är viktigt att nå de som är i parkerna och att arbetet med ett landslag i
HP och SS kommer igång. Problemet med SSF pengar är att alla pengarna har gått ut till
grenarna och då är det mycket svårt att prioritera om nu. Men en sportchef kan vara möjlig
på halvtid under några månader. Vi enades om att söka en sportchef på halvtid till april.
Tillträde i december. Patrik Nyberg tar fram kriterier och målsättningar för vår blivande
sportchef. Niklas Karlsson och Jesper Rönnbäck är våra kontaktpersoner i SSF styrelse.
6. Gymnasiesamordnare Jonas Lundblad.
7. RIG: Ansökan till SSF om att starta riksidrottsgymnasium kan ske tidigast 2014, 2015 blir
nytillsättning av RIG. Går ej att omfördela innan 2014.
8. SM status: Ansökan för hp och ss skickas innan 7 december till Niklas Karlsson.
9. Pressansvarig Kalle Hellquist. Pressrelease: Mötes innehåll och vilka som är ansvariga för
olika delar i kommitén skickas till Freeride.com och skidor.com
10. Sponsor frågor tas med Per- Magnus Kikajon och Anders Olofsson.
11. Nästa möte: Winter Jam 19 nov, 14.30 Mascot och Jonas är med på telefon.
12. SSF organisation: Vi är alla eniga om att vi tillhör freestyle ska ha gemensam marknad och
sportchef.

