Protokoll – Slalomkommittén (Breddkommittén), telefonmöte 2015-01-15 kl 19-21
Närvarande: Tommy Vince, Soizick Lidström, Robert Karlsson och Dag Johansson (30 minuter)
Ordförande: Robert Karlsson
Sekreterare: Tommy Vince
Justerare: Soizick Lidström

1. Fastställande av dagordning
- Dagordningen godkänns.

2. Föregående protokoll
- Slalomkommittén gick igenom föregående protokoll. Robert lyfte diskussion på hur man ska uppmuntra klubbar
att åka på så många tävlingar som möjligt och huruvida ranking och poängsystem kan uppmuntra till bredare
deltagande.
- Soizick och Tommy tar fram ett ranking- och poängsystem för kanotslalom till den 1:a februari och fastställer
rankingen inför säsongen 2015. Detta presenteras på klubbmötet i Borlänge den 7:e februari.
- Tommy har fortsatt ansvar för att kolla upp anmälningssystem genom Idrottonline.
- Tommy & Soizick jobbar vidare på nationella tävlingsriktlinjer för klubbar.
- Robert tar fram en excel-tabell som hjälper oss att följa upp de uppgifter vi har genomfört och ska genomföra.

3. Dag Johansson stannar vid mötet ca 30 minuter
- Dag Johansson välkomnas och han får tillfälle att presenterar sig för Slalomkommittén.
- Dag kommer att jobba heltid som föreningsutvecklare i SKF, med bland annat struktureringen av kanot.com,
Idrottslyftet och utbildning. Han är baserad i Luleå med ett kontor på SISU Norrbotten, som han delar med en
annan idrott.
- Soizick mejlar slalomkommitténs utbildningsstrategin till Dag. Behov av en fysisk träff med alla kommittéer och
SKF styrelse diskuterades. En sådan träff fanns varje år tidigare, men försvann under 2000-talet.

4. Coachningskonferens 14-15 mars 2015
- Soizick har skickat ett första utkast på inbjudan med program. Slalomkommittén har inga invändningar. Soizick
sprider ut inbjudan till klubbarna från 19 januari.
- Slalomkommittén skickar en förfrågan till SKF-styrelse om att deltagare i coachningskonferensen får
1000kr/person i bidrag, på liknande sätt som tränarkonventets deltagare subventioneras genom SKF idrottslyft.
Coachningskonferensen och Tränarkonvent kompletterar varandra och är en fördel för alla befintliga och
potentiella tränare i Sverige oavsett kanotgren. SKF styrelse har möte söndag 18 januari och vi hoppas på ett
positivt svar.
3. Klubbmötet 7 februari i Borlänge
- Information om mötet kl 9-12 var med inbjudan till bassängslalomtävling som sker samma dag.
- Dagordning till klubbmötet: Tommy sammanställer ett första utkast. Dagordning sprids vecka 5.
- Soizick kontaktar Göran Hedström om bokning av konferenslokal.
4. Kommunicera om och uppdatera tävlingskalendern 2015
- Slalomkommittén beslutar att inte åta sig uppgiften just nu att uppdatera den nya SKF hemsida pga. av tidsbrist.
Slalomkommittén utnyttjar befintliga och lättanvändbara kanaler på Internet för att kommunicera med
kanotklubbarna (maillista, facebook, kanotslalom.se).

5. Nästa kommittémöte
Telefonmöte: torsdag 5 mars kl 19-21

