Dagordning störtlopp- & slalomkonferens 2014
Lördag
Tid: 09.00-17.00
Lunch: 12.00 -13.00
1. Val av konferensens ordförande
2. Val av konferensens sekreterare
3. Val av konferensens justerare 2 st
4. Fastställande av röstlängd
5. Godkännande av dagordningen
6. Föregående protokoll
7. Breddkommittén - Nationella verksamheten
- Verksamhetsberättelse från 2014
- Verksamhetsplan 2015

8. Säsong 2015
- Tävlingskalender
- SM 2016
- Ungdomsläger
- Störtlopp
- Störtlopp- & slalomkonferens

9. Kommittésammansättning bredd
- Kommittésammansättning
- Robin Lindberg avgår, nya medlemmar till
breddkommittén

10. Diskussionspunkter breddverksamheten inskickat av klubbarna
- Mixade lag SM
- Under årets SM tilläts inte mixade lag. Finns det en enighet inom
kanotslalom för en ändring av detta i tävlingsreglerna?

- Främja tillväxten
- Vad saknas enligt svensk kanotslalom mest för att klubbarna skall
utvecklas?
- Utbildning
- Hur bör egentligen ansvaret över utbildningsmaterial fördelas?

- Kommittéstruktur
- Skulle tillväxten inom svensk kanotsport öka om man slog ihop
Slalom bredd och freestyle?
- Bör breddkommittén och elitkommittén slås ihop?
- Skall samtliga klubbar ha en representant i kommittéerna?
- Hur skall kommittéerna tillsättas?

- Hur skapas ett debattklimat/samarbete inom kanotslalom som präglas av
respekt för varandra, olika åsikter och genererar arbetsglädje?
- Tävlingar
- För vem arrangerar vi våra tävlingar?
- Bör ungdomscupen återinföras?
- Bör lagledarträffen avskaffas?
- Bör anmälningsavgiften avskaffas? Se bilaga.
- Finns det möjlighet att skapa arrangemangsstöd till föreningar
som arrangerar tävlingar? Se bilaga.
- Röstsystem
- Förslag hur alternativ röstlängd till dagsläget kan se ut. Se bilaga.

Fortsättning: Dagordning störtlopp- & slalomkonferens 2014
Söndag
Tid: 08.30-15.00
Lunch: 12.00 -13.00
11. Elitkommittén – Internationell & Nationell verksamhet
- Verksamhetsberättelse
- Verksamhetsplan
12. Diskussionspunkter Elitverksamheten inskickat av klubbarna
- Målsättning
- Hur god framförhållningsplan bör finnas inom verksamheten, 4år?
- Vad skall hända när en kommitté byts ut? Hur länge skall fattade
beslut gälla?
- Hur ser vår övergripande satsning mot OS ut?

- Coaching
- Organisation kring inhyrda coacher?
- Kommunikation
- Hur ska kommunikationsvägarna se ut mellan kommittén, klubb,
aktiv?
- På vilket sätt är kommittén i kontakt med SOK?

