Protokoll Klubbmötet, Borlänge 20150207
Närvarande: Tommy Vince, Soizick Lidström, Bo-Marcus Lidström, Göran Hedström, Kertsin Öberg,
Hans-Erik Öberg, från punkt 10: Nenad Martinis
1. Val av ordförande
- Soizick Lidström
2. Val av sekreterare
- Tommy Vince
3. Val av justerare
- Bo-Marcus Lidström, Kerstin Öberg
4. Fastställande av dagordningen
- Dagordningen fastställs utan tillägg.
5. Protokoll från slalom- & störtloppskonferensen
- Kerstin Öberg är oenig med punkt 4 i protokollet. Hon kommer ta sina synpunkter till SKF
styrelse.
- Kerstin Öberg ifrågasätter varför kommunikationen mellan slalomkommittén och
landslagskommittén inte fungerar. Kerstin Öberg föreslår att Slalomkommittén tar
kontakt med en expert inom konflikthantering. Tommy Vince får i uppdrag att ta kontakt
med RF och samkoordinera en träff för klubbar, kommittéer och SKF-styrelse.
- Mötet är eniga om att SKF styrelse inte är framgångsrika i att driva
kanotslalomfördelaktiga agendor.
6. Slalomkommittén berättar om utbildningsstrategin för kanotslalom & störtlopp
- Slalomkommittén har valt att fokusera på att sprida kunskap kring följande områden på
bästa sätt:
a) Slalomtränare
b) Evenemang (slalomtävling)
c) Domare
d) Anläggningar
e) Sports management
Det nya arbetssättet innebär att slalomkommittén vid varje tillfälle kommer att fokusera
på att utbilda fler människor om kanotslalom och hur man bedriver
kanotslalomverksamhet framgångsrikt. Slalomkommittén ser det viktigt att kunskapen
implementeras på klubbar lokalt.

7. Coachingkonferes 14-15/3 i Falun

-

Soizick Lidström presenterar upplägget för coachingkonferensen och välkomnar samtliga
kanotslalomaktiva i Sverige att deltaga.

8. Kommunikation: hur slalomkommitté sprider information
-

www.kanot.com är vår primära informationskanal.

-

Facebook- grupp – Kanotslalom Sverige (länka till artiklar på www.kanot.com)

-

Facebook-sida – Svenska Kanotföbundet (länka till artiklar på www.kanot.com)

-

Maillista till kanotslalom klubbars ordförande (nyhetsbrev och inbjudningar)

9. Nationell ranking och poängsystem för Sverigecup i Kanotslalom och Störtlopp
-

Tommy Vince presenterar Slalomkommitténs förslag på ranking. Mötet diskuterade
frågor och Tommy Vince svarade. Mötet ser positivt på rankingdokumentet.

-

Kerstin Öberg lyfter att det är viktigt att svensk kanotslalom följer allmänna
tävlingsregleroch startar aktiva klassvis. Slalomkommittén får i uppdrag att lämna en
proposition till SKF styrelse om ett undantag kring regeln om klasstarter inom
användningen av de allmänna tävlingsreglerna.
Göran Hedström lämnar mötet.

10. Uttagningsregler för landslaget kanotslalom (senior, U23, junior)
-

-

Nenad Martinis anländer till mötet.
Mötet diskuterar kommunikationen mellan klubbar, kommittéer och aktiva. Mötet är
överens om att kommunikationen skall bli bättre.
Hans-Erik Öberg, Kerstin Öberg och Soizick Lidström lämnar mötet.
Mötet diskuterar detaljer i Landslagskommitténs uttagningskriterier och föreslår
nödvändiga förändringar. Mötet var eniga om nya formuleringar i uttagningskriterierna.

11. Mötet avslutas

