
Till alla i MVF!

Som distriktets kassör vill jag informera om vad vi måste göra för att kunna hålla läger för våra

ungdomar framöver.

1. Till länsidrottsförbunden årsmöten måste vi ha en representant varje år för att få bidrag till

MVF. Det finns några kriterier som vi måste uppfylla för att få medel till MVF och

representation vid länsidrottsförbunden årsmöten är ett av dem. I varje landskap har vi en

eller flera klubbar och ordförande i aktuell klubb skall ta fram namn på person som närvarar

på årsmötet i sitt distrikt. Att MVF kan hålla läger betyder att alla också kan få del av lägren

på kort och lång sikt. Oavsett hur det ser ut i klubben just nu så finns det alltid möjlighet att

utöka ungdomsverksamheten i klubben och behovet av bra MVF-läger för ungdomarna i

klubben måste vi tillgodose.

2. Alla måste fylla i Lokala Aktivitetsstödet vi Idrottsonline.se som ger en hel del pengar tillbaka

till klubben, MVF och SWVF. Att redovisa LOK-stöd ger också möjlighet att kunna få medel

från idrottslyftet till olika sökta projekt som görs på Idrottsonline.se

3. Hur vi än gör ute i klubbarna så klarar vi oss inte på sikt utan vattenskidskolan. I SVSK har vi

några parallella vattenskidskolor igång varje sommar och de som håller i dessa kompenseras

från klubben, vilket ökar statusen att jobba i vattenskidskolan. Hör gärna av er till mig om det

så berättar jag gärna mera. Sen finns stora möjligheter att få medel till vattenskidskolorna via

idrottslyftet.

Årsmötesrepresentation, Lokala aktivitetsstödet och vattenskidskolor ger i alla lägen någon form av

utveckling. Kan någon administrera i klubben, någon representera och folk till vattenskidskolan så

kan vi ordna fler MVF-läger än vi haft hittills.

Jag vänder mig nu till alla ordföranden i klubbarna som tar fram representanter till att representera

på länsidrottsförbundens årsmöten, så får vi räkna ut vilken klubb som är på tur att representera i år.

Via www.vattenskidor.org kan ni hitta er grannklubbs uppgifter på

http://iof3.idrottonline.se/SvenskaVattenskid-Wakeboardforbundet/Forbundet/DistriktKlubbar/ så

kommer ni överens vilken som åker i år! Rapport om vem som åkte och vad som togs upp som kan

vara intressant skicks till bosse@svsk.se

Distrikt Klubbar i distriktet Årsmötesdatum Plats Hemsideadress

Västmanland 1. Silvköparens VSK
2. Fagersta VSK

http://www.rf.se/vastmanland

Dalarna 1. Ruskprickarna
2. Vansbro
3. Bjursås

http://www.rf.se/dalarna

Örebro läns
Idrottsförbund

1. Nora VSK
2. Guldsmedshyttan

http://www.rf.se/ore

Upplands idrottsförbund 1.Älvkarleby VSK http://www.rf.se/uppland

Hälsningslands
idrottsförbund

1.Dellenbygdens VSK
2. Moheds VSK
3. Extremsportföreningen
Hudiksvalls

http://www.hidrott.se/

Gästrikslands
idrottsförbund

1. Hofors BVK
2. Sandvikens
3. Gävle

http://www.gastrikeidrotten.rf.se


