Anteckningar från REGION 2 Möte, Sundsvall 17 juni 2017
Tid:
11:00 – 15:00
Plats:
Sundsvall
Deltagare: Karin Arnesson AK ordf Medelpad, SSLK
Anders Hjorth AK ord Ångermanland, Härnösand
Jan Åkerström AK ordf J/H, ÖFS
Markus Brunsell, Bollnäs
Pelle Wikman, Bollnäs
? Olofs, Järvsö
Magnus Kristiansson, Nolby
Inger Nordqvist, Nolby och Alpina Rådet SSF
Louise Borg, Funäsdalen
Torbjörn Lennartsson, Funäsdalen
Måns Bromeé, SSLK
Mia Bromeé, SSLK
David Hansson, Åre
Anders Söderberg, Getberget
Åke Moänge, Åre
Tomas Vennerström, SSLK
(ursäkt önskas om några namn är felstavade eller ej helt kompletta)

1. Regionsrådet, vad är uppdraget och vilka sitter i rådet
Reigonsrådet presenterade sig. Regionsrådet består av de 4
distriktens AK ordf.
Genomgång av arbetsuppgifter som ligger på rådet;
Alla föreningar i regionen ansöker till regionsrådet (enl kommunicerad
ansökningstid) vilka ungdomstävlingar de vill anordna, FIS och SM
tävlingar ansöks till SSF.
Regionsrådet sammanställer tävlingskalender och beslutar om USM
kval arrangör samt LVC finalsarrangör. U12 utses enl turordning för
distrikten. För U14 är det vartannat år Reg 1 och Reg 2 som
anordnar. Regionsrådet beslutar om tidpunkt utifrån ansökan och
övriga tävlingar.
Regionsrådet medverkar till framtagande av regionstränare
tillsammans med SSF
Regionsrådet föreslår kandidater till assistenter till regionstränare dvs
en från varje distrikt.
Regionsrådet utser regionansvariga för USM
Regionsrådet gör uppföljning på LVC finaler
2. Laget runt bland närvarande klubbar

Alla närvarande berättade vem de var och vilka poster de innehar i
respektive klubb
3. Vad händer på Svenska Skidförbundet
Inger Norqvist presenterade vad och hur man jobbar inom Alpina
rådet. Rådet är beslutande i nationella frågor och rådgivande när det
gäller landslag och marknad. Rådet har även till uppgift att samarbeta
med SSFs gällande övergripande strategier.
Bifogar Ingers Bilder till protokollet

Alpin a Rådet
presen tation Reg 2 möte.pptx

4. Info från regionstränare- hur ser det nya upplägget ut
Fredrik Kingstads kunde tyvärr inte närvara på mötet så Janne
Åkerström presenterade Fredriks förslag på upplägg inför säsong
2017-2018, samt hur den nya tanken med skolningsverksamheten är
tänkt.
Skolningsverksamheten kommer att ligga under region.
Förbundet står för dagersättning för region tränaren. Regionen står
för kostnader såsom mat o boende. Regionrådets förslag att slå ut
den kostnaden på de åkare som deltar i lägren bifölls av mötet.
Fredriks presentation bilagd.
Regionverksamhete
n 2017_2018.pdf

5. Region 2 samarbetet- hur skall det se ut i framtiden
Mötet diskuterade hur samarbetet skall se ut och det var en enighet
att regionen skall fortsätta det fina samarrangemang som reg 2 alltid
har haft.
Efter diskussion angående boende på läger och USM beslutades;
Vid regionslägren så kommer det att vara blandat boende för
ungdomarna, vid andra behov kontaktar man Fredrik. Föräldrar bokar
själva.
Vid USM så är det upp till klubbar/distrikt att planera
boendefördelning. Regionen skall verka för att göra regionsbokningar
men det kan fördelas/klubb om det är önskemål.

Deadline för årets USM boende bokning 30/8.
6. Regionssamarbete U14?
I dagsläget vill vi inte lägga mer arbete på regionstränaren.
Säsongens sista läger är ett barmarksläger där U14:2 bjuds in sen ser
regionen också att Stendalslägret är bra för inslussning av U14:2.

7. LVC kval- hur arrangerar vi i varje distrikt - kan vi förbättra samarbeta?
Medelpad kör 3 st helger (3 tävlingar och 3 distriktsträningar)
JH kör 3 st helger
Bollnäs kör 6 st tävlingar 3 st helger
Ångermanland kör 7 st tävlingar 4 st helger.
Medelpad och Ångermanland har provat samarbete vid fart tävling.
8. Övriga frågor
Det diskuterades att tävlingar bör läggas i lämpliga backar.
Jackor till U16! Louise tar tag i denna fråga ihop med USM anmälan.
Regionsmöte positivt bör anordnas fler gånger i samband med någon
tävling i regionen.

Vid tangenterna
Anders Hjorth/Karin Arnesson
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