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Petter Lindström, Skånes SF + regionstränare

1.

Sammanträdet öppnas
Regionssamordnare Anders Lissåker öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2.Tomas
ValWikström
av ordförande och sekreterare
Till mötets ordförande och sekreterare valdes Anders Lissåker och Christina Steinwall.
3.

Röstlängd
Vid ev omröstning gäller deltagarlistan som röstlängd.

4.

Götalandstingets protokoll
Protokollet gicks igenom, godkändes och lades sedan till handlingarna.

5.

Regionsrådet
Regionsrådet består av varje distrikts AK-ordförande, regionsamordnare samt regionstränarna och
Christina. Möten äger rum ca var 6:e vecka och sammankallande är Per Lehto, Småland.
Distrikten uppmanas att meddela till Christina smaland@skidor.com vem som är AK-ordförande
och som alltså ska kallas till dessa möten, och vara noga med att uppdatera uppgifterna om de
ändras.

6.

Ny dropbox
Christina bjuder in till den nya dropboxen då den gamla är inaktuell. De gamla dokument som
behövs förs över till den nya. Till dropboxen inbjuds AK-orföranden i varje distrikt samt
regionstränarna.

7.

Hemsida och facebook
Hemsidan finns nu på Smålands hemsida under länk Alpin region 5
http://smaland.skidor.com/AlpinRegion5/ Denna adress har skickats ut till distrikten och det är
upp till varje distrikt att sända informationen vidare. Vem som helst kan lägga ut på fb, men vill
man lägga ut under ”oficiell” signatur får man ta kontakt med Martin Granholm, Per Lehto, Petter
Lindström eller Nicklas Käcker som har denna behörighet.

8.

Ekonomi
Diskussion om ekonomin. Det har varit svårt att sätta en budget då det har varierat mycket mellan
åren. Regionstränarna har rätt att ta ut arvode för läger osv, men det har varierat hur mycket man
har tagit.
Det beslutades att den årliga distriktsavgiften höjs till 5 000 kr / distrikt, att träningsavgiften ska
ligga kvar på 200 kr / dag och att ett tillägg görs i budget på 8 000 kr som ska gå till ledarkläder till
regionastränare + någon extra. Detta för att det ska bli tydligt för åkarna vilka som är tränare på de
olika lägren. Nicklas och Petter fick i uppdrag att ansvara för klädfrågan.

9.

Verksamhetsplan
Verksamhetsplanen för USM-åkare är densamma som lägerplaneringen. Anders får i uppdrag att
upprätta en verksamhetsplan med hjälp av den planering Petter och Nicklas har gjort.

10. Vision
Petter och Nicklas har gjort en vision om vad region 5 vill uppnå. Deltagarna på mötet var positiva
och tyckte att regionen kan anta denna, se nedan
Vision Region 5
Vi skall ta lagmedalj i samtliga grenar på USM både på herr och dam sidan.
Vi skall ta minst 1 individuell medalj på både herr och damsidan.
Vi skall ha minst 1 herr och 1 dam åkare i landslaget.
För att lyckas med detta måste vi:


Utveckla metoder kring hur vi tränar, tävlar etc



Rekryterar åkare



Utbilda ledare/tränare



Genomföra träning och tävling



Satsa både på elit och bredd.

11. Fartläger USM
Diskussion uppkom om reg. 5 ska fortsätta att ha sitt fartläger tillsammans med Stockholm. Är
detta det mest kostnadseffektiva och bästa? Förfrågan har kommit från reg. 3 om ett samarbete.
Ska fartlägret läggas senare för att ligga närmare USM-finalen? Denna säsongen blir det som det
har bestämts tidigare, men en grupp bestående av Jonas Rosén, Nicklas Fridén och Joakim Nådell
tittar på detta till kommande år.
12. Läger
Skolningsläger 1:
Petter och Nicklas sköter träning och gemensamma kvällsaktiviteter. Boende bokas gemensamt
genom Nicklas Fridén. Skolningsläger 1 är öppet för födda -01 och -02, där det för -02 kommer att
vara ett rent träningsläger.
Skolningsläger 2:
Uttagningskriterier till detta skolningsläger kommer att skickas ut till alla åkare av Petter och
Nicklas så att alla vet vad uttagningarna grundas på.
USM-fart:
Göteborg har kontaktat Stockholm och fått bekräftat att regionens åkare är välkomna. Boende är
bokat. Rekommendationen är att om man inte är en van fartåkare bör man inte ställa upp i
farttävlingarna i USM-finalen om man inte har deltagit i fartlägret.

USM-final:
Småland kommer att skicka ut en inbjudan så att boende kan bokas definitivt. Boende är prel.
bokat. Boendekostnaderna kommer att delas på alla som deltar oberoende på hur många nätter man
bor över, maten betalas för de dagar man äter.
LVC-fart:
Östergötlands SF ansvarar för fartlägret i Trysil 27-29/1. Diskussion om ev. medverkan av U 16åkare? Lägeransvarig Björn Lison Almqvist bjuds in till nästa möte med regionsrådet för att
diskutera frågan.
13. Tävling
USM-tävlingen i Trysil v. 11 måste flyttas pga att skolorna har nationella prov denna vecka. Det
beslutades att tävlingen flyttas till v. 10 i stället med träning fredag och lördag och två GStävlingar på söndagen. Frågan kom upp om det var möjligt att ha en SG-träning under helgen?
Det är Göteborgs SF som är värdar för denna tävling och de kollar upp detta, samt om det finns
möjlighet till gemensamt boende. Det troliga är dock att var och en får ordna eget boende.
Gbg flaggar redan nu för att de behöver hjälp på plats för att organisera tävlingen.
13. LVC
Frågan om dispenser till LVC-final diskuterades. Denna fråga togs också upp på Götalandstinget.
Dispenser ska sökas av klubben till regionstränarna uppmaningen till klubbarna är att vara
restriktiva med dispenser. Efter förra årets incidenter under LVC-finalen i Hestra beslutade mötet
att SG:n inte får köras på SL-skidor, GS- skidor är ett minimum ur säkerhetssynpunkt. Det är upp
till klubbtränarna att se till att detta följs!
14. Götalandscupen
Det beslutades att prispengarna ska finnas kvar i Götalandscupen. Det beslutades att arrangörer
betalar in 100 kr / deltagare till regionen som går in i en ”prispengarpott”. Jasmin Velic och Patrik
Kinnefors har tittat över vad man kan göra för deltagarna på Götalandscupen för att stärka gruppen.
En förfrågan kommer inom kort att mailas ut för att se hur intresset ser ut inför kommande säsong.
Frågan gick också till Gbg om även dessa åkare kan vara välkomna till Trysil i samband med GStävlingar och träningar där?
15. Regler
Inga regeländringar inför kommande säsong, däremot är det redan beslutat att nya regler gällande
fartskidor kommer att genomföras till säsongen 17-18. Midjemåttet på skidan får då inte överstiga
63 mm. Överlag är skidor producerade efter 2012 godkända.
16. Utbildning
En arrangörsutbildning genomförs på Arlanda 8/10. Denna är obligatorisk för finalarrangörer men
även andra tävlingsarrangörer är välkomna.
Diskussion om hur regler vid tävlingar förmedlas till föräldrar och ledare. Det visar sig att alla inte
kan regler kring omåk, protesttid osv. Föreningarna uppmanas att informera alla som är ute på
tävlingar om tävlingsregler.
17. Tävlingsprogram
v. 2 USM fartläger/tävling
v. 3 Öppet hus skidgymnasier
v. 4 Skolningsläger 3
v. 5 USM-deltävling Hestra
v. 6
v. 7
v. 8 USM-deltävling V-götland
v. 9 GM
v. 10 USM-deltävling Trysil
v. 11
v. 12 USM-final

Fartläger/tävling LVC

LVC-final

18. Mötet avslutas
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Anders Lissåker
ordf.

Kjell Johansson
justerare

Christina Steinwall,
sekr.

