
 

 

 

 

 

 

Skypemöte med Trampolintävlingskommiteé 

2017-09-05 

Närvarande: Alex, Mats, Johan, Jenny M och Thérèse 

1. Hemsidan – GF – igen, ingen annan, ganska många saker hittade som 

saknas, vad ska vi ha med på hemsidan. Våra protokoll? Några fel mailadresser fel, 

våra huvuduppgifter varje person har. Regeländringar under regler, tas bort, 
 

2. Regionsprojektet – Är i sin uppstart, är bara 4, skypemöte på söndag, för att 

boka ett fysiskt möte så fort som möjligt, hur kommer man åt pengarna till resor, 

reseräkning eller bokas via förbundet, Therese kollar det 

 

3. ”Attrahera nya föreningar” – Svar från Siri, så som vi tänkte går ej, går ej 

att öronmärka pengar för idrottslyftet för en specifik diciplin. Kan ej gå vidare med 

introduktionserbjudandet. Borde kunna erbjuda platser när ändå kursen är full. 

Kommer vi aldrig få in deltagare om dom måste betala fullt pris. Johan pratar med 

dom igen. Johan pratar med Syd om en inspirationsdag på Lingvallen, Om det 

fungerar att bjuda in föreningar.  
 

4. HDD-maskinerna, var förvarar vi dessa mellan tävlingarna, 

vem tar ansvaret för att dom kommer till nästa tävling? Alex 

tar med dom till Lidköping och Robert ansvarar för att dom kommer till Uppsala, 

frågar Levo hur Ultimates dom skall ha på tävlingen, 8 plattor beställes av Alex 

 

5. Årets prestation och Årets gymnast, börja fundera på 

 

6. Övrigt – Svenska Cupen poängen – Mats har det och skickar in det 

till förbundet för utläggning på hemsidan samt lägger i dropboxen. 

Ida Selstedt Frivolten, Alex frågar om det är ok att anmäla henne till internationella 

kursen i England sista helgen i oktober. Vi är tveksamma till att skicka henne. Då hon inte har 

svårigheten i Sverige så säger vi nej denna gång. 

Vi funderar på om att vi skall ordna en svårighetskurs inför 2018. Om Louise skall göra om 

kursen kan dom andra som vill tenta av svårigheten göra det samtidigt. – Johan tar det 



 

 

 

Uppdatering reglementen, Tekniskt reglemente, samma förslag som förra omgången, 

var och en tittar igenom det till nästa möte, om formuleringen på sjukvårdare – gå igen på nästa 

möte. Rätta till reglementena efter dom avsteg vi gjort under detta år.  

Översyn Tävlingskrav 2018 – Inga ändringar förrän Regionskraven är satta.  

Budget 2018 – Äska 100.000 kr för HDD maskinerna 

Projekt 2018 – Samma 

EM 2020, Therese har mailat Pia igen men inte fått något svar, vi hoppas på svar snarast. 

ToF -Ta upp med Levo om dom vill köpa dom gamla   

 

Tisdagen den 3 oktober 20:30, nästa skypemöte 

 

 

 

 

 

 


