Informationsbrev till föreningar och
styrelser inom distriktet
Styrelsen i distriktet hälsar alla våra medlemsföreningar välkomna till en ny konståkningssäsong som
närmar sig snabbt.
Vi hoppas att säsongen ska vara fylld av positiva aktiviteter i era föreningar.
Distriktet vill med detta brev uppmärksamma er i föreningarna på vissa saker som vi i distriktet har
som uppgift samt lyfta upp några praktiska saker.
Uppdraget:
En av distriktets uppgifter är att vara konståkningsförbundets förlängda arm ut i Sverige. Till oss kan
du vända dig med dina frågor, och via våra specialistombud kan vi hjälpa dig med dessa frågor och ge
dig rådgivning.
Vi ska också verka som en övergripande planerare av tävlingar, tester, utbildningar etc i distriktet.
Praktiskt ansvar:
Distriktet ska ansvara för tävlingsverksamheten i distriktet. Medlemsföreningar ansöker om tävlingar
och distriktsstyrelsen godkänner aktiviteterna utifrån antalet tävlingar som distriktet får anordna och
utifrån föreningarnas kompetens.
Tävlingskalendern för kommande säsong finns publicerad på förbundets hemsida, lägg upp era
tävlingar i indTA och se till att ni har de utbildningar som krävs. Saknas utbildning kan ni anmäla er
till konståkningsförbundets utbildningshelg v35 i Stockholm.
Då vi vill undvika att arrangemang krockar med varandra så vill distriktet att även testtillfällen och
utbildningar meddelas in till distriktets styrelse för godkännande och för att synliggöra de planerade
verksamheterna.
Distriktet planerar och anordnar även distriktssammandrag, utbildningar mm.
Distriktet ansvarar också för uttagning och anmälan av distriktslaget till den årliga förbunds tävlingen
SKF Trofén.
Som en del i detta vill vi som sittande styrelse bjuda in er till årsmötet som i år hålls i Bollnäs Ishall
lördagen den 25 augusti kl 10,30. Där väljs representanter från era föreningar in i styrelsen och till
arbetet inom distriktet.
Det är viktigt att vi får en spridning av medlemmar från alla våra föreningar, sitter man inte med i
styrelsen kan man ändå få uppdrag inom distriktet för specifika uppdrag.
Se till att er förening har representation på distriktsnivå. Välkomna med!
Mvh Thomas Almquist, Ordförande NSK.

