Protokoll, Västerbottens AK:s möte, Söndag den 30/11 2008.
Mötet genomfördes via telefonkonferens.
Närvarande:
Rickard Larsson, Ordförande, AK Skellefteå.
Jan Asplund, Ledamot, Malå IF Alpina.
Hans Peter Carlsson, Ledamot, Tärna IK Fjällvinden.
Hans Olsson, Ledamot, AK Vännäs.
Tom Pietilä, Ledamot, UHSK Umeå.
Daniel Thalèn, Ledamot, Vilhelmina IK Alpina.
Björn Nääs, Ledamot, Dorotea IF Alpina.

§ 1: Öppnande av AK-mötet.
Ordföranden Rickard Larsson hälsade alla välkomna och öppnade dagens möte.
§2: Föreningen Online:
Björn Nääs informerade att alla sanktionerade tävlingar för säsongen 2008-2009 nu är inlagda
och godkända i Föreningen Online..
Björn Nääs har numera tillgång till verktygslådan i Föreningen Online, och erhållit utbildning
av Torbjörn Norrman
AK beslutade: att Björn Nääs har uppdraget att hantera databasen Föreningen Online..
§3: Nya AK blanketter:
Björn Nääs fick av AK uppdraget att förbättra 2 stycken blanketter.
Det gäller tävlingsbeskattningen och sanktionsavgiften.
AK beslutade: att godkänna de nya blanketterna som skall gälla från säsongen 2008-2009.
Inför varje ny säsong behandlar AK frågan om eventuell justering av blanketterna. .
Blanketterna medföljer protokollet som bilaga.
§4: Övriga frågor:
Inga övriga frågor behandlades.
§5: Avslut:
Ordföranden, Rickard Larsson tackade deltagarna och förklarade dagens telefonkonferens för
avslutad.

Ordförande: Rickard Larsson

Sekreterare: Björn Nääs.

Protokoll Västerbottens Alpina Kommitte
Telefonmöte 20090204 klockan 20:00
Rickard hälsar alla välkomna.
1. Klargörandet av nästa års USM upplägg
Rickard informerade om arbetsansatsen och återkommer om definitivt upplägg
senare. Tärna IK har lämnat in en intresseanmälan om att arrangera detta
evenemang.
2. Tävlingsprogrammet.
När datumen är bokade söker klubbarna på dessa datum och AK Västerbotten och
Norrbotten beslutar om arrangörer.
3. Landsdelsfinalen B 2009-2010
Arvidsjaur är intresserade att köra denna nästkommande säsong. AK tycker det är ett
bra alternativ.
4. Nästa års regions läger och regionstränarens roll och deltagande i regionsläger
Regionstränarnas roll är mycket olika i olika regioner. Tomas Sjödin fastslår efter
regionens önskemål vem som ska vara tränare.
Önskemål är att regionstränaren utvecklar regionslägerverksamheten planerar och
deltager i samtliga läger. Start på barmarkssäsongen och sedan utveckling av
verksamheten med ett närmare samarbete.
Nästa regionsmöte skall regionstränaren vara med. Önskemål att regionstränaren
redogör för kommande säsongs träningsverksamhet. Vad krävs av klubbarna.
5. Utveckling av distrikts samarbetet.
Fortsätta som nu kanske utvidga med fler klubbar till Kustracet, fungerar bra idag.
Vindeln, Vännäs och Umeå idag, fundera på om fler klubbar vill vara med.
Vi måste se till att fler fortsätter att åka upp till äldre åldrar.
6. Samarbete med tävlingar
Påbörjat med FIS Vännäs och Tärna. USM Tärna och UHSK Umeå Sk

7. Hemsidan skidor.com/västerbotten
Önskemål att sidan skall bli levande igen. Rickard L har inloggningsuppgifterna.
Skjuts på till nästkommande möte, målsättning ha strategi för nästa säsong.
8. Ledararvode till Sofie för C-lägret
1000 kr till Sofie från det som är kvar av juniorbudgeten. Beslutades enhälligt.
9. Dålig mediabevakning av den alpina sporten i en av världens framgångsrikaste
alpina regioner, speciellt från Norran, snudd på skandal, hur väcka dom.
Marknadsföra bättre hos tidningarna.
Bjuda in till ett möte med tidningarna med tidningarna, pressträff för att presentera
nästkommande säsong, deltagare från AK och tidningar.
H-P ansvarar för att detta blir av.
10. Tävlingsstart för ungdomstävlingar
Ingen nackdel att starta senare om det är genomförbart i anläggningen, speciellt
under dag 1. Dag 2 gärna tidigarelägga start för att bli klar tidigare.
Viktigt med bra lunchuppehåll så man orkar med dagen.
Viktig med bra flyt i tävlingarna utan onödigt långa pauser.
11. Övriga frågor
VSF styrelse vill sammankalla till ett möte, framtidsfrågor, vad är styrelsens roll, vad
är komitteernas roll. Vad kan VSF hjälpa till med.
VSF vill tillsammans med SISU ha en Kick Off för alla kommitteer(längd alpin ol...)
ev. i början av sept. Mer information kommer senare.
Inbjudan till ungdomsläger i VSF:s regi Augusti kommer ut under våren

Västerbottens Skidförbund, alpina kommittén
Telefonmöte 3 juni kl 19.30
Medverkande/Närvarande:
Rickard Larsson
Björn Nääs
Tom Pietilä
H-P Carlson
Jan Asplund
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Datum

Tävlingsprogrammet
Klass

Disciplin

sökt av Klubb(Anläggning)

23-24/1

Namn
BC-kval1

H/D 10-13

SL/GS

UHSK

30-31/1

USM kval 2/DM AC

H/D 10-15 /Jun,Sen

SL/GS

Vilhelmina

6-7/2

BC-kval2

H/D 10-13

SL/GS

Lycksele

20-21/2

BC-kval3

H/D 10-13

SL/GS

AKS

26-28/2

USM kval 4 / B-kval 4 AC /
DM AC

H/D 10-15 /Jun,Sen

DH/SG

AKV/Nalovardo

6-7/3

Region 1 B-final

H/D 14-15

SL/GS

Vindeln

Utöver detta:
4XFIS i Tärnaby november, Luciatävlingen i december (2 dagar), 2XFIS/2XÄJSM i
januari, USM (DH, SG, SC, GS, SL) i mars samt Ingemartrofén (GS, SL, PSL) i april,
samtliga i Tärnaby.
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Godkännande av tävlingar resp. betalning av sanktionsavgift.

Sanktionsavgifterna skall vara betalda innan tävlingarna blir godkända. VSF styrelse
beslutar i frågan och varje klubb ansvarar för att detta fungerar. Björn Nääs
påminner klubbarna om den här hanteringen, samt tillhandahåller blankett
ändamålet.
Tävlingsbeskattningen skall också betalas, snarast efter genomförd tävling. Blankett
finns på VSF hemsida. Se http://www.skidor.com/vasterbotten/t2.asp?p=79117
Båda avgifterna har skötts ganska dåligt av klubbarna och VSF styrelse vill se en
bättring.

1
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USM-ledare/USM info

Maria Karlsson (Bygdsiljum) är USM-ledare för Västerbotten, Janne Klein från Kiruna
BK är ledare från Norrbotten. Boende är bokat i Tärnaby, Maria sköter hantering av
sponsring etc.
Ny ordning för USM: färre kvalar direkt (60+60), därefter en stor Sverigefinal där de
bästa kvalar in till USM. Totalt cirka 15 åkare färre per klass (D/H) i USM. Region 1
bör gissningsvis kunna få cirka 10 åkare per klass i kvalkvot, och sedan är det
resultaten som styr i Sverigefinalen.
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AK:s verksamhetsberättelse

Ordf vill ha hjälp med verksamhetsberättelsen: arrangemang, läger, resultat etc.
Förslag: Jan A skriver om d/h 10-11, Maria K om d/H 12-13 samt Rickard L och
Hasse O om d/h 14-15. Tom P skriver om Kåbdalislägret. FIS/JUN?
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Klubbträff

Klubbträffen äger rum 10 juni kl 19 hotell Aveny i Umeå viktigt att så många klubbar
som möjligt deltar! Det kommer att vara möjligt att delta på telefon. En del viktiga
frågor avgörs: klassansvariga etc.
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Regionsträff

Regionsträffen äger rum i Västerbotten(Skellefteå) helst samtidigt som
arrangörskonferensen. Förslag på datum är 13 eller 20 september. AK-medlemmar
förväntas delta. Viktigt är att regionstränaren deltar på regionsmötet
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Arrangörskonferens

Bör äga rum på samma plats som regionsträffen, i direkt anslutning till densamma.
Skellefteå kan vara ett bra alternativ. Förslag på datum är 13 eller 20 september.
Förslaget är att Norrbotten arrangerar 2009, Västerbotten gjorde detta 2008.
Rickard tar frågan med Norrbotten AK.
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Verksamhetsplan 2009/2010

Verksamhetsplan och budget skall vara inne hos VSF den 17 september, inför
årsmöte i VSF. Arbetet med detta påbörjas vid klubbträffen.
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Budget

Se även punkt 8. Underbalanserad budget som vi har följt väl under 2008/2009.
Utvecklingen i den alpina verksamheten i Västerbotten har varit mycket god, med
resultat i världsklass. Vi anser att budgeten för nästa verksamhetsår bör se ut på
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ungefär samma sätt inför nästa säsong. Fördelningen mellan de olika grenarna i VSF
måste ses över så att den motsvarar verkligheten så som den ser ut i dag.
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Ungdomsstipendier

Ungdomsstipendier,beslut:
John Eklund, AK Vännäs
Malin Selling, UHSK Umeå
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Ledarstipendium - Alvar Lia stipendiet utgår, kommer ersätts av VSF

VK avbryter sitt engagemang i stipendiet och det försvinner. Västerbottens
Skidförbunds stipendium ersätter. Alpina kommitténs förslag till stipendiat är Rune
Säfvenberg som har jobbat hårt och framgångsrikt både för klubb, distrikt och region
under flera år.
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Klubbarnas kontaktuppgifter

AK Uppmanar klubbarna att skicka in korrekta kontaktuppgifter så att dessa kan
publiceras på VSF:s hemsida

Vid protokollet:
H-P Carlson
Tärna IK Fjällvinden
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