Protokoll – Möte Elitkommittén
Skype måndag 4 juni 19:30-20:50
Närvarande: Per-Olov Larsson (avgående ordförande), Erik Malmstig (tillträdande
ordförande), Anders Pettersson, Pontus Sjödahl, Sverrir Thor, Anders Wengholm
§1
Mötets öppnande
Per-Olov öppnade mötet.
§2
Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordning godkändes.
§3
Val av protokollförare
Pontus Sjödahl utsågs till protokollförare.
§4
Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
§5
Presentation av Erik Malmstig, ny ordförande EK
Per-Olov lämnar över ordförandeklubban till Erik. Erik presenterar sig för EK.
§6
Regler för laguttagning, se bifogat protokoll 15 oktober 2016
EK tar upp denna fråga då det har inkommit kritik mot laguttagning av OS-laget i damklassen
samt synpunkter på att kriterier/riktlinjer för uttagnings är otydliga.
Anders W redogjorde för uttagning av OS-laget.
EK håller med om att kriterier/riktlinjer för uttagning är otydliga och ämnar därför förtydliga
i ett separat dokument för publicering i förbundets kanaler.
EK ämnar också ta fram en arbetsbeskrivning för förbundskapten och eventuellt andra roller
i samband med landslagstävlingar för att tydligt definiera ansvarsområden.
§7
Information OS-förberedelser
Anders W redogjorde för OS-förberedelser och budgetuppföljning.
I öppen klass planeras ett träningsläger på hemmaplan och ett på plats i Georgien.
Träningsläger i damklass kommer att hållas 15-17 juni i Alingsås.
Ersättning och fasta kostnader för är inom budget. Kostnader för arvoden/träningsläger är
över budget på grund av ett ambitiösare upplägg. Dessa extrakostnader täcks av sponsorer.
EK föreslår att Anders W kontaktar Ingemar Falk för att samordna eventuell sponsring.

§8

Juniortävlingar
UVM, UEM och JVM
Håkan redogjorde för uttagning till årets ungdomstävlingar. Uttagning till UEM är klar och
uttagning till UVM pågår. Stellan Brynell kommer att medfölja som tränare på båda dessa
tävlingar. Uttagning till JVM är ej klar.
§9
Övriga frågor
Inga övriga frågor.
§10 Nästa möte
Lördag 30 juni kl. 19:30 under SM i Ronneby samt därefter måndag 27 augusti kl. 19:30
(Skype).
§11 Mötets avslutande
Per-Olov tackar för sin tid som ordförande i EK. EK tackar Per-Olov för det arbete han lagt
ner under sin tid som ordförande i EK. Erik avslutar mötet.

Att göra:
Erik

Ta fram dokument med förslag på riktlinjer för uttagning till landslag samt
kriterier för landslagsuppdrag. Feedback från Anders P och Anders W i första
hand.

