15-05-13
Protokoll AK möte 27/8 2014
Plats
Tid
Deltagare

Telefonmöte
Tisdag 27/8 2014 kl 21.00
Rickard Larsson, Rainer Bladh, Lena Njaita, Jan
Asplund, Magnus Jansson samt Lars Lundgren

1
2

Ärende
Val av sekreterare
Sparbanksstiftelsens
Ungdomsstipendium

3
4

Budget
Övrigt

Protokollet fört av
Jan Asplund

Protokoll
Att göra
Jan Asplund valdes
Till kvinnlig stipendiat valdes Magdalena Fjällström, Tärna
IK Fjällvinden
Till manlig stipendiat valdes Wilhelm Hedenberg, UHSK
Umeå SK.
OBS! Sprid inte denna information, så att ryktet når
stipendiaterna innan beskedet kommer ifrån
Sparbankstiftelsen!
Inlämnat förslag till budget godkändes utan erinringar.
Inbjudan till barmarksläger i Arvidsjaur för U14/U16
efterfrågas.

Protokoll
2015-02-02

Västerbottens Skidförbund, alpina kommittén
Telefonmöte måndag den 2 februari 2015, kl 21.00 – 22.15
Medverkande/Närvarande:
Rickard Larsson, AK Skellefteå
Jan Asplund, Malå IF
Robert Bengtsson, AK Vännäs
Rainer Bladh, UHSK Umeå
Magnus Jansson, Lycksele IF
Björn Grönlund, Vilhelmina IK
Per Eklund, Bygdsiljums SK
Vindelns IF och Tärna IK Fjällvinden har skickat in röster via mail
1

Storslalomtävlingen i LVC kval 2 samt DM, Bygdsiljum
På grund av stora snömängder blev storslalomtävlingen 2015-02-01,
LVC-kval 2 (Bygdsiljum), inställd. AK beslutar att tävlingen stryks. Ingen
ersättningstävling anordnas.
Vidare beslut om att DM i storslalom genomförs i samband med LVCkval 3 i Vilhelmina.

2

Storslalomtävlingen i USM kval 2, Bygdsiljum
På grund av stora snömängder blev storslalomtävlingen 2015-02-01,
USM-kval 2 (Bygdsiljum), inställd. AK beslutar att tävlingen genomförs i
samband med lilla inlandsspelen i Arvidsjaur.
Vid protokollet:

Jan Asplund
Malå IF Alpina

Protokoll
2015-04-20

Västerbottens Skidförbund, alpina kommittén
Telefonmöte måndag den 20 april 2015, kl 21.00 – 22.30
Medverkande/Närvarande:
Rickard Larsson, AK Skellefteå
Jan Asplund, Malå IF
Rainer Bladh, UHSK Umeå
Magnus Jansson, Lycksele IF
Björn Grönlund, Vilhelmina IK
Ulrika Karlsson, Vindelns IF
1

Ungdomsstipendier
Samtliga klubbar får komma in med namnförslag samt motivering till
kvinnlig ungdomsstipendiat senast måndag den 27/4 via mail till
rickard.larsson@dataductus.se
Nytt möte den 29/4 kl 21.00 där vi tar beslut om stppendiater.
AK beslutar att till manlig ungdomsstipendiat utse Isak Öhman UHSK
och uppdrar samtidigt till föreningen att skriva motivering.
Bifogat detta protokoll finns protokoll från Västerbottens skidförbunds
styrelse där kriterier för stipendiet framgår under $11.

2

ledarstipendier
Ungdomsledarstipendiat :AK emotser förslag på ungdomsledarstipendiat
samt Ledarstipendiat (ledare som verkar för att utveckla sporten, men
kanske inte direkt jobbar med ungdomarna) till måndag 27/4.
Bifogat detta protokoll finns protokoll från Västerbottens skidförbunds
styrelse där kriterier för stipendiet framgår under $11.

3

Ny Tävlingssamordnare
AK beslutar att välja Ulrika Karlsson till ny tävlingssamordnare för
Västerbotten.

4

Landsdelsfinal
Region 1 står i tur att anordna landsdelsfinal, Västerbotten i första hand
eftersom det var i Norrbotten senast. Lycksele är intresserade av att
söka arrangemanget.

5

Alpina kommitténs organisation och arbetsuppgifter

För att fördela arbetet beslutas att utse kontaktpersoner mot
åldersklasserna U12,U14 samt U16. Dessa ska vara behjälpliga
gentemot distriktsledarna. Rickard Larsson tar på sig uppdraget för U16.
Förslag att Per Eklund ansvarar för U14 och Rainer Bladh för U12.
6

Distriktsledare
Till distriktsledare föreslås för U12 Anders Holmberg, för U14 Per Eklund
samt för U16 Maria Larsson. Ak emotser förslag på ytterligare en ledare i
varje åldersklass (eg. U11, U13 samt U15) till på måndag den 27/4. Här
är det viktigt att klubbarna hittar lämpliga kandidater som kan uppfylla de
förväntningar man har på respektive final. AK har tidigare tagit fram
kriterier för distriktsledare, se bifogad länk:
http://www.skidor.com/ImageVaultFiles/id_91598/cf_104/Arbetsbeskrivni
ng_Distriktsledare_V-sterbotten.PDF
Kriterierna och arbetsuppgifterna i ovanstående dokument kan komma
att omarbetas och förtydligas ytterligare av AK inför nästa säsong.

7

Skidting 2015
Skidtinget blir den 30/5 i Umeå folkets hus. Ordförande ser gärna att alla
AK´s ledamöter är närvarande och uppmanar att så många klubbledare
som möjligt också medverkar.

8

Mediabevakning
Viktigt att arrangerande klubb tar kontakt med media d v s tidningarna
VK, VF, Norran samt ev radio och tv i samband med
tävlingsarrangemang. Gärna förse dem med underlagsmaterial och
bilder.

9

Snökonvent Åre 9-10 Maj
Det finns pengar att söka från skidförbundet till max 2 personer från AK.
Anmäl intresse till AK senast till mötet onsdag den 29/5.

10

Nästa möte 29/4 kl 21.00 via telefon

Vid protokollet:

Jan Asplund
Malå IF Alpina

Styrelseprotokoll

Västerbottens skidförbund

2015- 03- 30

STYRELSEMÖTE
---------------------------------------------------------------------------------------------Plats:

Telefonmöte

§1

Mötets öppnande
Val av mötesordförande.

§2

Fastställande av föredragningslista

§3

Utse sekreterare och justerare för mötet
Annika H sekreterare Peter justerare

§4

Genomgång av föregående protokoll (2015-01-31)

§5

Verksamhetsplan 2014 -2015
Aktuellt just nu:
·
·
·
·
·

§6

Ny kommitté freesking/snowboard mm.
Ekonomi ha kontroll och fundera på nya intäkter?
Informationsspridning (se § 12)
Vem gör vad? Styrelse/kommittéer (se § 7)
Skapa grenöverskridande verksamheter

Skidtinget 30 maj
Annika J, Åsa och Christer jobbar fram ett program för dagen

Information om vilket datum och plats läggs ut på hemsidan via Annika H

§7

Diskussion kring kommittéernas/styrelsens arbetsuppgifter.
Träff med kommittéerna?
Annika J rapporterar att på grund av att det har varit svårt att få till ett fysiskt möte
med kommittéerna. Så det blir ett gemensamt telefonmöte med styrelsen och de olika
kommittéerna. Annika J återkommer med vilket datum.
Annika J skickar ut ett förslag på styrdokument till kommittéerna innan telefonmöte
efter påsk.

§8

Ekonomisk rapport – Peter
Peter rapporterar – att det ekonomiska läget är i balans. Och kommittéerna håller
budget.

§9

VIF/SISU årsmötet 25/4, Medlefors, Skellefteå
Annika H, Ola och Peter åker

§10

Årets ledare nomineringar
Annika J rapporterar, att vi har fått in nomineringar.

§11

Stipendier

Styrelsen beslutar att kriterierna för stipendium är:
Ungdomsstipendium
Ungdomsstipendium tilldelas en manlig och en kvinnlig ungdomsåkare i gren som har organiserad
kommitté inom Västerbottens Skidförbund. Klassificering av ”ungdom” utifrån respektive grens
klassindelning.

Stipendiet delas ut till en åkare som under säsongen har utfört goda prestationer i sin gren och som
också visat på ett gott kamratskap och sportsligt uppträdande.

·

1500kr per stipendium (pengar från styrelsen)

·

Delas ut vid skidtinget

·

Respektive kommitté utser stipendiater, kommittéerna lämnar sina förslag till styrelsen som
beslutar om stipendiaterna, förslag lämnas in senast 19 maj.

Ungdomsledarstipendium
Ungdomsstipendium tilldelas en ungdomsledare i gren som har organiserad kommitté inom
Västerbottens Skidförbund.

Stipendiet delas ut till en ledare som under säsongen har motiverat och inspirerat inom skidoch/eller snowboardsporten i Västerbotten. Ledaren har engagerat sig i och stöttat sina utövare
samt varit en god förebild för idrottsungdomar.

·

2000kr per stipendium (pengar från styrelsen)

·

Delas ut vid skidtinget

·

Respektive kommitté utser stipendiater, kommittéerna lämnar sina förslag till styrelsen som
beslutar om stipendiaterna, förslag lämnas in senast 19 maj.

Ledarstipendium (tidigare LIA- stipendier från VK)

Stipendiet delas ut till en person som genom ideellt arbete bidragit till sin grens utveckling inom skidoch eller snowboardsporten i Västerbotten. Stipendiet kan delas ut till såväl tränare eller person som
jobbat strategiskt för att utveckla skid- och eller snowboardsporten på förenings eller distriktsnivå
inom Västerbotten.

3000 kr (pengar från styrlesen)

En ledare totalt

Omröstning via webb? Kan man på något sätt få föreningarna att engagera sig i detta stipendium?
Fundera!

Stipendium Sparbanksstiftelsen -pengar från sparbanksstiftelsen

Sparbanksstiftelsen Norrland vill ha följande grundkriterier för stipendierna:
·
·
·
·

Ålder, mellan 17- 19 år
Kön, skall årligen delas ut till både en man och en kvinna
Länstillhörighet. Stipendiaten skall ha stark anknytning till länet, t.ex. vara uppvuxen där, ha
sin familj där eller liknande.
Vara ambassadör för idrotten och stipendiets riktlinjer.

Skidförbunden kan besluta om följande kriterier:
·

De idrottsliga
o Inte bara det bästa årsresultatet utan
o Även den ”rätta gnistan”. Förmågan att kämpa och satsa på sin idrott.
o Sportsligt uppträdande.

Annika H kollar upp kriterierna gällande ledarstipendiet och rapporterar till mötet med
kommittéerna

§12

Informationskanaler VSF - vad skall informeras om och var. Uppdatering av
hemsidan osv.
Annika H. rapporterar angående arbete med detta.

§13

Skidkonvent

8-10 maj i Åre. Vi skickar 2 representanter från vardera kommittén - plus 2 från
styrelsen
Vi skickar totalt 6 personer till Skidkonvent, resa samordnas.
Annika J meddelar kommittéerna detta och nämner att vi helst ser att de som åker
sitter kvar i kommittén ett år till.

§14

Tröjor till styrelse
Alla i styrelsen har provat
Åsa kollar upp hur det är med tröjorna och trycket och återkommer i frågan.

§15

§16

Övriga frågor

-

Protokollen – Kan de skannas in?
Sekreteraren skickar ut protokollet via e-post till justeraren som scannar in
protokollet till hemsidan.

-

Börje skall avtackas.
Annika J kollar med HP hur han skall avtackas.

-

Förslag till ny struktur/stadgar och mötes ändringar
Christer
Christer berättar kort om tankar och idéer gällande ett förslag
(se bifogat) vi lyfter in denna punkt till nästa mötes dagordning.

Kommande möten (fysiska möten, telefon möten, tider?)
Förslag Telefonmöten kl. 20.30 den, 21/4, 21/5, Fysiskt möte: 30 maj (skidting med
kortare uppsummeringsmöte efter skidtinget?), junimöte?
Annika j kallar till ett fysiskt möte i mitten av juni månad.

§17

Mötet avslutas

Protokoll
2015-04-29

Västerbottens Skidförbund, alpina kommittén
Telefonmöte måndag den 29 april 2015, kl 21.00 – 23:00
Medverkande/Närvarande:
Rickard Larsson, AK Skellefteå
Margit Lundberg, Tärna IK Fjällvinden
Per Eklund, Bygdsiljums SK
Jan Asplund, Malå IF
Rainer Bladh, UHSK Umeå
Ulrika Karlsson, Vindelns IF
Robert Bengtsson, Vännäs AK (anslöt i slutet av mötet)

1

Distriktsledare, punkt från protokollet 2015-04-20 lyfts in dagens
protokoll
Ur föregående protokoll: ”Till distriktsledare föreslås för U12 Anders
Holmberg, för U14 Per Eklund samt för U16 Maria Larsson. AK emotser
förslag på ytterligare en ledare i varje åldersklass (eg. U11, U13 samt
U15) till på måndag den 27/4. Här är det viktigt att klubbarna hittar
lämpliga kandidater som kan uppfylla de förväntningar man har på
respektive final. AK har tidigare tagit fram kriterier för distriktsledare, se
bifogad länk:
http://www.skidor.com/ImageVaultFiles/id_91598/cf_104/Arbetsbeskrivni
ng_Distriktsledare_V-sterbotten.PDF
Kriterierna och arbetsuppgifterna i ovanstående dokument kan komma
att omarbetas och förtydligas ytterligare av AK inför nästa säsong.”
I arbetsbeskrivningen för distriktsledarna ser vi att det är en hel del
administration. I samband med finalerna ska distriktsledaren vara på
plats vilket gör det lämpligt att en tränare är distriktsledare (det är dock
inget absolut krav).
I arbetsbeskrivningen ser vi också att planering ska ske i samråd med
AK och det är det Rickard Larsson vill se en förändring på, att AK inte är
inte är Rickard utan att det finns fler kontaktpersoner inom AK.
Rickard Larsson sköter även om att lägga ut information till samtliga
grupper på hemsidan och det jobbet vill han att vi fördelar.
Vidare, se punkt 2.

2

Alpina kommitténs organisation och arbetsuppgifter, punkt från
protokollet 2015-04-20 lyfts in i dagens protokoll.
Ur föregående protokoll: ” För att fördela arbetet beslutas att utse
kontaktpersoner mot åldersklasserna U12,U14 samt U16. Dessa ska
vara behjälpliga gentemot distriktsledarna. Rickard Larsson tar på sig
uppdraget för U16. Förslag att Per Eklund ansvarar för U14 och Rainer
Bladh för U12.”
Rainer Bladh tar på sig uppdraget att vara kontaktperson för U12.
Rickard Larsson berättade om det jobb han har gjort som kontaktperson
till U12, U14 och U16. Det har bestått i bl.a. att vara kontaktperson mot
tränare och ledare, kontakta klubbarna i samband med läger, kontrollerat
att käpp har funnits och kollat vem som kan ta med käpp, kollat upp vilka
som är anmälda, ibland bokat boende i samband med läger. Mest
administrativt arbete.
Per Eklund och Rainer Bladh tog på sig att göra en utredning om vilka
roller och arbetsuppgifter en kontaktperson respektive en distriktsledare
ska ha. Vad är kontaktperson? Vad är distriktsledare? Per Eklund tog
upp att vi bör jobba med en långsiktig plan och titta över rollen för
distriktstränarna. Ett förslag var att vi ska titta på hur andra distrikt
arbetar. I Norrbotten har de gemensamma U12 läger men ingenting
gemensamt runt finalen. Norrbotten har dock fler ledare och fler
deltagare per klubb än vad Västerbotten har.
De kommer att kontakta klubbarna under maj/juni med frågor som de
sedan ska sammanställa. T.ex. Hur vill klubben driva verksamheten?
På 5-års sikt?
Vi har en budget att hålla, vi kanske inte ska ha hur många ledare som
helst eller vi kanske inte kan ha kostnadsfria läger i framtiden?
I samband med finalen behövs det 1-2 distriktsledare och de får se till att
de klubbledare som är på plats hjälper till. Vid U12 lägret hade det varit
två ledare och två tränare och det hade behövts. De kunde då dela in
barnen i mindre grupper.
U12 och U14 tittar Per Eklund och Rainer Bladh vidare på medan U16 är
speciellt då vi där är en region. De tar även fram ett förslag till en
rutinbeskrivning för kontaktpersonen.
Målet är att utredningen är klar inom ett par veckor och att distriktsledare
kan utses innan midsommar eller absolut senast i augusti.

3

Ledarstipendium
En timme innan vårt möte fick Rickard Larsson ett mail och ett korrigerat
protokoll ifrån VSF:s styrelse, det tredje alternativet på stipendium hade
tagits bort (2 och 3 slogs ihop). Nu heter det att ett Ledarstipendium ska
delas ut.
Med den nya informationen och de nya förutsättningarna kände Rainer
Bladh att han måste gå tillbaka till UHSK Umeå och höra vem de vill
nominera då de hade nominerat en från klubben i vardera kategori.
Några av de som hade nominerats till det 3:e stipendiet som utgår har
tidigare fått Alvar Lia/ledarstipendium och det är Tom Pietilä och Maria
Larsson.
Vi beslutade att klubbarna fick dra tillbaka nomineringar eller lägga in en
ny nominering senast måndag 4/5 till Rickard Larsson via mail
rickard.larsson@dataductus.se, Rickard gör sedan en sammanställning
över de nominerade som han mailar ut den 5/5 och sedan gör vi en
”poströstning” om vem som ska få stipendium.
Vi gör det genom att alla klubbar senast onsdag 6/5 skickar in sin röst till
Rickard Larsson rickard.larsson@dataductus.se
Svara på Rickards mail senast den 6/5, har man inte svarat så har man
inte använt sin röst. I samma mail kan man lägga in den man vill rösta på
till Ungdomsstipendiat U16 Damer, se punkt 4.

4

Ungdomsstipendier
U16 Herrar, Isak Öhman utsågs vid mötet 2015-04-20 till årets
stipendiat.
U16 Damer, i år har det resultatmässigt varit jämnt mellan Mathilda
Njaita, Tärna IK Fjällvinden, Sara Lindström, UHSK Umeå och Evelina
Asplund, Malå IF.
På skidor.com finns resultat från USM-kval och USM-finaler och de visar
att dessa tre är oerhört jämna. Vi röstade i samband med mötet om vi
skulle be VSF:s styrelse om att få dela detta stipendium mellan dessa tre
eller om vi skulle dela ut det enskilt och majoriteten röstade på att ett
enskilt stipendium ska delas ut.
Förslag om lottning togs upp men vi beslutade att det inte var en bra
lösning denna gång.
Vi beslutade att ”poströsta” om vem av dessa tre åkare som ska få årets
U16 Damer stipendium och att vi gör det genom att alla klubbar senast
onsdag 6/5 skickar in sin röst till Rickard Larsson
rickard.larsson@dataductus.se. Skickar man inte in något har man inte
använt sin röst.

5

Närvaro vid AK:s möten
Vi kan inte tvinga klubbarna att ha en representant men det är bra om
alla klubbar är representerade och att de som är utsedda till
representanterna deltar på mötet. Inbjudan till möten skickas ut via mail
men de besvaras sällan, vi tog upp att denna mötesinbjudan ska
besvaras om än svaret blir kort med OK, jag kommer eller OK, jag
kommer inte eller liknande.
Klubbarna bör även se över vem som blir klubbens AK representant
under nästa säsong.

7

Skidting 2015
Skidtinget blir den 30/5 i Umeå folkets hus. Rickard Larsson har via
VSF:s styrelse ikväll fått det preliminära programmet och det lästes upp.
AK anser att alldeles för lite tid är avsatt till grenspecifika diskussioner
och Rickard får i uppdrag att meddela att AK vill att programmet ändras
så att Alpina hinner gå igenom de punkter vi behöver ta upp.

8

Representanter i VSF:s styrelse
Viktigt att vi hjälper valberedningen att ta fram kandidater från de Alpina
klubbarna så att det vid kommande årsmöten blir möjligt att välja en
fungerande styrelse. Det har under ett flertal år varit nästan omöjligt att
utse styrelse vid årsmötena, det är klubbarnas ansvar att se till att det
finns en fungerande styrelse.

9

DM
Super-G för U14 & U12 gick i år i Arvidsjaur, U16 tävlade i DH Gällivare.
Kvar är arbetet att göra sammanställningen av DM och dela ut plaketter.
Rickard Larsson har påbörjat en sammanställning men har inte haft
möjlighet att göra den klar.

Vid protokollet:

Ulrica Karlsson
Vindelns IF

Telefon möte 2015-05-11 med delar av Västerbottens skidförbunds styrelse Åsa Å, Annika J, Christer
Å och Annika H, Längd kommitté Gunilla Nilsson och Alpina kommitté Rickard Larsson
minnes anteckningar Skrivande Annika Holmström

Gunilla berättar kort om längds verksamhet, de har delar som
Utbildning
Tävlingskalender
Läger Ica folksam
Ansvarar för tävlingar
Distriktsmästerskap
ICA folksam ansvarig plus resa
Information från förbund distrikt
Stå för regler och tävlingsfrågor
Ansvarar för idrott online gällande längd
Ekonomi gällande längd

Sammankallande Ekonomi Gunilla
Ica magdallena
Folksam Evelinga lindwqist
Sammankallande ekonomi Gunilla
Information idrott online veronica … magdalena .. annica svensoon
Utbildning veronica
Tävlingsansvarig Anders
6 stycken Ledarmöten idag men behöver vara 7
Rickard berättar lite om Alpinas verksamhet.
Har sen ca 7-8 år tillbaka att alla klubbar skall ha en representant i alpina kommittén
Det är viktigt att nån ställer upp även om ord är sjuk skickar, då skickar klubben en rep

Till mötarna … de jobbar med ungdomsverksamheten, junior verksamhet ligger på klubb och
förbundsnivå. Från ålder 17 år.
Lilla världscupen 12-14 år förbundet SM status kvaltävlingar som distriktet själva bestämmer
Anordnas för 12 åringar en regions final, region 1 lika med Västerbotten tillsammans Norrbotten
14 åringarna regionalfinal regional 1 plus regional 2 vart annat år så vart 4 år tävling i västerbotten.
Regionen kan ansöka för tävlingar som tex USM
Läger med Norrbotten, region tränare på uppdrag av förbundet,
Medlemsföreningar alpint, 8 stycken
En tävlingssamordnare sedan har man från fall till fall fördelat arbetet,
Nu skall de göra en undersökning hos klubbarna vad de förväntas att alpina kommittén ska göra.
De kommer att göra detta på skidtinget.
Rickard är den som skriver och uppdaterar på hemsidan.
Säsongen som ska ha varit.
Distriktsledare för unga och barn som ska verka för träningsläger och vid final är en sammanlänkande
Dessa sitter inte i alpina kommitten. Ungefär som unga ledare, fast som Rickard poängterar skall
ledaren vara till åren kommen och vara väldigt erfaren och duktig, noggrann.
Ca 50 barn som åker med på läger i västerbotten,
Ca 35 barn i ålder 16 år i hela regionen
Ingen gren överskridande verksamhet.
------------------------------------------------------------------------------------Vi kommer fram till att
mÅnga barn håller på med fotboll, i alpint och längd … eller orientering

Informationskanaler hur informerar ni mellan klubbar / till klubbar
ALPINT
Kontakt vägen från kommittén till klubb representanten skall sprida detta till sin klubb.
Medlemmarna ska läsa på hemsidan som Rickard lägger ut.

Längd
Hemsidan, läsa klubbarna
Maillista som längdkommittén skickar ut till klubbarna,
En del ringer och ställer frågor,
Ca 20 stycken föreningar har barn ungdomsverksamhet, är aktiva ….

Frågeställning som vi tar med oss tillbaks till styrelsen
Är
Facebook sida, skall en sådan finnas och bara en? Den bör länkas tillbaks till hemsidan
Hur kommunicerar vi mellan styrelsen och kommittéerna?
Vilka dokument skall läggas ut på hemsidan? Idag lägger kommittéerna inte ut
Något protokoll/minnesanteckning från deras möten, bara en viss del av den informationen
Skrivs ut, där gör de lite olika, längd skriver som en nyhet medans Alpint gör först ett dokument som
sedan delas som nyhet, därav sparas deras information medans längd är så kallat dagsfärsk.
Uppdatering av Hemsida, plus att tydlig göra protokoll.
Årets alla papper/ protokoll skall lämnas in
Vid utskick av styrelse protokoll bör kommitteernas ordföranden/sammanskallanden vara med i
sändlistan.

Som sagt detta är minnesanteckningar

Protokoll
2015-05-13

Västerbottens Skidförbund, alpina kommittén
Mailmomröstning Alpina Stipendiater 2015
Medverkande klubbar:
Alla alpina klubbar i Västerbottens Distrikt har haft möjlighet att delta.

1

Ungdomsstipendier
Damer:
Matilda Njaita TIK Fjällvinden har genom mailröstning utsetts till årets
stipendiat
.
Herrar:
Isak Öhman utsågs vid mötet 2015-04-20 till årets stipendiat.

2

Ledarstipendiat
Erik Lindström har Utsetts till årets stipendiat genom mailomröstning.

3

Meddelande till Stipendiater
De utsedda stipendiaterna skall meddelas via VSF:s styrelse,
motiveringarna skickas till VSF:s styrelse som bilaga till detta protokoll

Vid protokollet:

Rickard Larsson
Alpina Klubben Skellefteå

Västerbotten skidförbunds ungdomsstipendium 2015

Mathilda Njaita.

Motivering:

Mathilda, född 1999, är en tjej som varit med och tränat i backen sedan hon var liten, då
hennes tre äldre syskon alla tränat och tävlat alpint. Mathilda gjorde tidigt fina resultat och ett
av dem var då hon som 12-åring tog hem Ingemar Trofén i internationell konkurrens. På sitt
första USM 2014 tog Mathilda en 2:a plats i GS.

Trots envisa skador under säsongen 14/15 har Mathilda kämpat på och nått ett av sina mål,
att ta sig in på Tärnaby Alpina gymnasium. Väl där kommer hon att fokusera till 100% på att
träna, lära och utvecklas för att så småningom ta sig till nästa mål - landslaget. Mathilda
kommer säkert att tillföra en god portion energi i klassen då hon har ett naturligt sätt att “få
igång” kompisar. Flera gånger har hon varit den som sett till att tävlingskompisarna varit
rejält uppvärmda på start eller varit den som peppat vid både med - och motgångar.
Hon är en tjej som alltid är ett gott föredöme för de yngre åkarna i klubben och hon hjälper
dem och stöttar på träningar.

Mathilda tycker det är viktigt att klubbens alpina verksamhet visas upp utanför orten och är
en person som ger de alpina tjejerna en röst i massmedia. Hon har vid flera tillfällen ställt
upp och berättat om sin, kompisarnas och klubbens tränings -och tävlingsverksamhet i
tidningar och radio. Mathilda är även en tjej som vet att det är viktigt med ideellt arbete i
klubben och ställer därför upp när det behövs.
Hon har alltid fullt fokus och är målinriktad, oavsett om det gäller skidåkning eller annat.

Isak Öhman
Motivering:

Isak Öhman är en ung ambitiös idrottsman som med stor målmedvetenhet och hög
träningsvilja kombinerat med ett brinnande intresse för sporten nått framgångar i de
alpina pisterna. Under årets kvaltävlingar har han presterat toppresultat och är som
enda kille från Norr- och Västerbotten antagen till Tärnaby Alpina Gymnasium
kommande läsår. Isak har sedan sju års ålder tränat för UHSK Umeå SK där han
redan från början visade en tränings och förbättringsvilja utöver det vanliga. Hans
resultat hittills och hans utvecklingsmöjligheter ger därför stort hopp inför framtiden.
Vid sidan av idrotten har samma fokusering gällt skolarbete där Isak trots den
tidskrävande satsningen på skidåkning presterat betyg av absolut högsta klass. Med
sitt ödmjuka och positiva sätt är han ett föredöme såväl i som utanför pisten. Isak
kombinerar den målmedvetna satsningen på den alpina utföråkningen med ett
sportsligt uppträdande och är därför en sann förebild för yngre åkare och en god
ambassadör för sin idrott.

Västerbotten skidförbunds Ledarstipendium 2015
Erik Lindström
Motivering:

Med stor passion, till synes ändlös energi och varm omtanke ser Erik Lindström till att alla
trivs och utvecklas som slalomåkare i klubben.
Erik började med alpin skidåkning som liten och med Buberget som hemmabacke. Det var
dock längdskidorna och löparskorna som lockade mest under de aktiva tävlingsåren. När det
egna tävlandet avslutades var det naturligt för Erik att fortsätta sitt engagemang inom
idrotten som ledare och tränare. Han har varit tränare för en rad fotbollslag i Umeåområdet
och ansvarat för Västerbottens distriktslag vid flera tillfällen. Utförsåkning har alltid funnits
bland Eriks fritidsintressen och sedan åtta år tillbaks är han nu en viktig kugge i UHSKs
verksamhet. Där är han tränare för U16-gruppen, men ser också till att såväl klubbens yngre
åkare som åkare från andra klubbar i distriktet får träna så mycket de vill. Erik sitter med i
klubbens styrelse som kassör och lägger all sin fritid på att utveckla utförsåkningen och
klubbens verksamhet.

