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Se över AK, varför så få idag?
a. 9 klubbar finns idag
b. Viktigt att alla aktiva är med när tävlingskalendern sätts. Jobbas på att de klubbar
som finns vet vad vi pratar om och informeras.
c. Representanter ska utses och de för dialog med sina klubbar, diskussioner bör föras
enbart inom AK.
Tävlingsprogrammet:
a. Framtaget och klart
b. Tärna har ej lagt in tävling i kalendern vid skrivande stund.
c. Fartläger i Arvidsjaur i början av februari U14/U16 där VB är inbjudna, VB egna
fartläger slutet januari i Nalovardo
d. Fartläger för U15/U16 i Nalovardo början av mars
Finaler
a. LVC-final U12 i Arvidsjaur, klart. Bör det ses över gemensamt boende? Rainer tar
vidare det till distriktsledarna.
b. LVC-final, Landsdelsfinal, U14 flyttas från Gällivare till Kåbdalis. 45 platser i
Kåbdalis förbokade, Blåfjäll, ons-sön, för distriktet.
c. USM U15/U16, Björkliden v12, boende bokat i Katterjokk.
Budget
a. Plus totalt mot förra årets budget
b. Intäkt 200tkr och utgift 200tkr för USM, oklart?
c. Kostnader läger U16, bokfört 40tkr. Rikard har attesterad ca 20tkr, vad består
diffen av?
d. Utfallet är 13tkr plus i slutändan.
e. Förslag: Vi accepterar årets resultat. Till nästa år bör vi begära månadsrapport
f. Budgetförslag för nästa år finns ej framme, tidigare års budget antas gälla.
g. Ersättning har minskats för regiontränare samt att resor till centrala möten betalas
ej centralt, bör tas upp, vår åsikt är att distrikten inte ska behöva stå för dessa.
Stipendiater
a. Förslag ges till Rainer senast torsdag kväll, beslut via mailkonversation istället för
ett extra telefonmöte
b. Resultatet gäller oavsett antal röster som kommer in
Övrig fråga
a. Motion från TIK Fjällvinden till Västerbottens skidförbund. När det arrangeras
större alpina tävlingar (Alpina SM, USM, LVC, FIS, Ingemartrofén) krävs extra
mycket funktionärer
i.
Yrkar; minst två funktionärer från vardera deltagande förening ska vara
delaktiga ( bara Västerbotten? Oklart?)
ii.
Ska röstas om på årsmötet
iii.
Varför inte pratat om det i AK innan?
b. Rainer skickar ut motionen till AK, sedan skriver han ihop ett samlat svar från AK till
VSF efter dagens diskussioner, där vi föreslå att VSF avslår motionen. Frågan bör
diskuteras på AK-möte efter årsmötet. Vi är däremot för ett samarbete när det
gäller den årligt återkommande internationella tävlingen Ingemar Trofén

