Befattningsbeskrivning
Kommittésammansättning. Ordförande samt 6 ledamöter med följande
ansvarsområden
Thommy Eventorn, Ordförande

Långlopp / Skidting /
Stjärna på skidor/ Tidtagning

Johan Ericson,

Tävlingsansvarig /Regelansvarig
/ Elitsatsning

Erik Svensson

Junior-Seniorverksamheten / Elitsatsning

Johanna Wetterheim

Ica och Folksam träningsgrupper

Ann Aulin

Zonverksamheten / Kläder

Hanna Seppas

Rullskidor / Pölder Cup

Carola Norèn

Ica-Folksam Finaler

Förbunds kanslist

Sekreterare / Utbildning/ Kassör /Ekonomi /
Tävlingsrapport

Ordförande
Sammanhållande och drivande avseende LK:s gemensamma frågor
Mötesordförande vid LK:s sammanträden
Kontakter med centrala förbund
Samordning av LK:s resurser
Bevaka LK:s ekonomi
Kontakt mot skidgymnasierna

Tävlingsansvarig
Tävlingsansvarig för distriktstävlingar i Småland.
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Långloppsansvarig
Föreslå antalet långlopp och aktuella klubbar.
Bevaka kvaliteten på långloppen.
Driva på långloppsklubbarna för att utveckla arrangemangen.
Samordna marknadsföring och sponsorer av långloppscupen.

Elitsatsningsansvariga
Arbetar med stöd från övriga i längdkommittén fram satsningar för att främja
elitverksamheten i Småland.

Junior- och Senioransvarig
Anordnar läger under sommar och höst. Ansvarar för planering av dessa läger
och eventuella andra frågor som rör juniorer och seniorer i Småland.

Ansvarig för ICA- och Folksamgrupperna
Anordna barmarksläger samt eventuell snödag mellan juni och december.
Ansvarar för planering gällande dessa träffar.

Ansvarig för ICA- och Folksamfinalerna
Ansvarig för uttagningar till finalerna
Säkerställa ledare/föräldra-medverkan vid Riksfinalerna.
Samordna resa

Ansvarig för Pölder cup
Ansvarar och samordnar Pölder Cup.
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Zonverksamhetsansvarig
Tillsammans med kansliet bevaka, att zonerna håller sina två årliga
sammankomster, höst och vår.
Inhämta upprättad tävlingsverksamhet från zonerna.
Arbeta för att alla zoner har en zonledare.
Hålla kontakt med zonledarna., samarbete med ”stjärna på skidor” som förlängd
arm ut i verksamheten.

Rullskidsansvarig
Ansvarig för tävlingsprogram, information om regler och övrigt som berör
rullskidåkning i distriktet.

Utbildningsansvarig
Förbundets kanslist är utbildningsansvarig och har att tillse att styrelsens och
kommittéernas önskemål om utbildning erbjuds.
Att all utbildning genomförs i samarbete med Smålandsidrotten.
Att alla berörda klubbar och ledare informeras om planerad utbildning.
Ansvarig för att kontakter upprätthålls med centrala organisationer som Svenska
Skidförbundet och Smålandsidrotten.

Ansvarig för ”Stjärna på skidor”
Är distriktsansvarig för Stjärna på skidor, mot styrelse och Svenska
Skidförbundet.
Har ansvar för att följa upp att verksamheten följer mål och riktlinjer.
Skall kontinuerligt kommunicera med de anställda ”Stjärna på Skidor” för att
stödja och vid behov korrigera riktning.

Tidtagningsansvarig
Verka för att chiptidtagning används mer i distriktet.
Vid behov samordna att utbildning i tidtagning med chip genomförs.
Bevaka den tekniska utvecklingen på chipsystem.
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Regelansvarig
Regelansvarig för längd med uppgift att bevaka eventuella regeländringar som
berör LK:s verksamhet.

Sekreterare
Sekreterare för protokoll på möten med LK samt på uppdrag tar fram och skriver
andra dokument som kommittén efterfrågar.

Kassör /ekonomi
Kassören tar ansvar för att kommitténs ekonomi är i balans samt löpande betalar
in/ut fakturor och sköter bokföring och årsbokslut. LK uppdateras på den
ekonomiska situationen under hela året.

Ansvarig för Tävlingsrapporter
Ser till att arrangörer av tävlingar skriver rapporten samt skickar in pengarna till
Sm. SF. Har koll på att avgift till SSF är betald innan nya tävlingar godkänns.
Tillsammans med LK inför varje säsong uppdatera tävlingsrapportsmallen så att
den stämmer.

Klädansvarig
Ansvar för inköp/komplettering av profilkläder till förbundsaktiviteter i
samarbete med kanslist. Årlig inventering av klädlager och upprättande av
inventarieförteckning av förbundets kläder.

Ansvarig för Skidting
Ta fram förslag på intressant agenda.
Fördela ut agendapunkter.
Sammanställa nyckeltal
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