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Dagsorden

1 Punkter til drøftelse
1.0

UDDANNELSEUDVALG

Tue gav en opdatering på UDDANNELSESUDVALGET.
I forhold til Freestyle, så kan vi afholde det kursus. Her er bolden nu hos Skiforbundet.

1.1

MK

Møde med Snowminds / Blivskiinstruktør

Det er tidligere blevet besluttet at kontoret og Kokborg skulle afholde et møde med Snowminds.
Der kunne dog ikke findes en passende dato før Kokborg rejste på sæson.

AO + MK

Siden sidst: Snowminds ønsker at bruge facebookgruppen ”SKIINSTRUKTØR” til reklame for deres
produkter. Dette har Anders afvist indtil vi som bestyrelse er enige om det videre forløb
Bestyrelsen aftaler, at Michael Kokborg og Mads Vinther holder møde med Snowminds.

1.2

Sommerfest / årsmøde 21/5-2016

Nogle forslag og ønsker til dagen.
Der skal afholdes bestyrelsesmøde inden sommerfesten.
Kontoret er tidsmæssigt pressende i forhold til planlægning, så jo mere simpelt jo bedre.

AO

Folk på valg: Tue, Henrik, Tandrup og Lundby
Tue, Henrik, Lundby stiller op igen (Tandrup?) RL snakker med ham.
Vi ønsker at kursister melder sig og planlægger. Der skal være 1 time til årsmøde og valghandling.
Anders skriver ud via Facebook.

Repræsentantskabs møde Skiforbund: Manualer til klubberne som deltager ca. 20 stk.
Skiforbundet kan købe til 200 kr. pr. bog.

2 Beslutningspunkter
2.0

Code of Conduct

Det eksisterende Code of Conduct er udarbejdet og godkendt i 2013. TH fremlægger revideret
forslag, for at skabe mere åbenhed omkring aktiviteter hvor DDS er involveret.

TH

Kan det nye godkendes og har det evt. nogle konsekvenser?
DEN FLYTTES TIL NÆSTE MØDE
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Forslag til navneændringer af kurser

2.1

1) Eurotrainer er en ren dansk ting og har derfor ikke ret meget med "Euro" at gøre. Navnet giver
absolut ingen mening når man taler med udenlandske skiinstruktører. Det skaber også forvirring i
forhold til andre Euro-eksaminer og forveksles lidt for ofte med Eurotest'en. MT vil derfor foreslå, at
vi finder på et navn der bedre indikerer hvad uddannelsen og rollen er a la National examiner e.
lign.

MT

2) PSI. Efter seneste ændring af adgangskrav er det nu en forudsætning at man ha bestået PSI3 for
at kunne komme på PSI2 - det giver ingen mening. Jeg vil derfor forslå at vi ændrer navnene på
disse kurser. Da det måske vil skabe ekstra meget forvirring blot at bytte om på de to numre (som jo
nu er rigtig indarbejdet hos mange) kunne vi jo f.eks. ændre/udbygge navnet med den disciplin der
afvikles på kurset: PSI(1)-Porte, PSI(2)-Egenfærdighed&Undervisning, PSI(3)-Offpiste. Det kunne
f.eks. således meget vel være en periode helt uden numre kun med PSI-"og så betegnelsen" som i
"PSI-Porte". TM foreslå hermed at vi ændre kursus navnene til noget der er logisk og giver mening
efter de nye ændringer.
1.

PS. Uden endnu at have set den nye manual, er MT er fuldt opmærksom på at det jo må
været beskrevet efter de gamle principper i denne - men sådan er verden jo så foranderlig og jeg synes ikke en trykt manual skal stå i vejen for at lave en logisk og brugervenlig
navngivning

DEN FLYTTES TIL NÆSTE MØDE

2.2

Gebyr for konvertering til Den Danske Skiskole

Der fremsættes et forslag til at opkræve gebyr, når vi konverterer udenlandske uddannelser til vores
danske system.
Det gør de i f.eks. Østrig, England og med øget konkurrence fra f.eks. Østrigske anwärter, så er det
jo en måde hvorpå disse "nye" medlemmer også betaler til Foreningen Den Danske Skiskole.

AO

Økonomisk konsekvens: indtægt til dækning af den tid kontoret bruger på konverteringen. (mails,
telefon, vurdering af udenlandske beviser og konverteringen/oprettelsen i vores database via
hjemmesiden.
Forslag: Der indføres et gebyr på 750 kr. for at blive konverteret til det danske system. Dvs. at
kommer der en anwärter som får lov at ”springe” BSI1 over, så betaler denne person gebyret for at
få vurderet og oprettet BSI1 i databasen.
DET BESLUTTES AT VI IKKE OPKRÆVER ET GEBYR.

3 Orienteringspunkter
3.0

Orientering fra kontoret /AO

Kontorets beretning
-

18-05-2016

AO

Manualen er udkommet og landede i Brøndby d. 7. april.
D. 11. april blev de første (ca. 300) bestillinger til medlemmerne sendt. Prisen er 399 kr.
inkl. levering som pakke i DK. Produktionspris for første oplag er 250 kr. pr. manual, 60 kr.
levering, 10 kr. emballage samt administration fra kontoret.
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Uddannere som har været aktive siden april 2014 får manualen gratis. Ikke-aktive
uddannere kan købe den til 50 % rabat altså 200 kr.
Bestyrelsen snakker om bl.a. litteraturliste, og her uddybes det at der laves en onlinereferenceliste, som løbende opdateres i forhold til udviklingen af manualen og de andre
landes manualer.
Manualen udgives ikke som fuld E-bog. Der vil komme 3-4 kapitler gratis til download
såsom skolesving.
Tux uge 18
Alt udsolgt!!! Største forårs kursus nogensinde…
Deltagere 190 kursister + 23 uddannere og 2 Australiere fra søn-ons.
Hotel: 40 mand på Badhotel blandet mellem alle hold, da det primært er de sidst tilmeldte
vi har placeret der. (inkl. 6 uddannere).
BUS: 1 normal og 1 dobbeltdækker (næsten fyldt op / da en del har ændret til ”kør-selv”.)
Ny manual er pensum. Nye teoriprøver osv. er ved at blive lavet.

-

3.1

Regnskab /AO

Regnskab ikke klart til gennem gang. Udskydes til næste møde

AO, HS

Note: Vores regnskabsmand hos DIF stoppet 1. maj. Hvilket er meget beklageligt, da det hurtigt
tager 6 mdr. at få en ny medarbejder i sving.

3.2

Uddannersamling afholdt i Brøndby d. 10. april

I forbindelse med udgivelsen af den nye Alpin Manual, så var der 25 uddannere samlet i
Brøndby til gennemgang af denne og ibrugtagelsen i forbindelse med TUX

RL

Rasmus fortæller.

4 Eventuelt
- DDS arbejder på konvertering af BSI1 til Anwärter. BSI-udvalget står for dette.
- Jobdatabase udarbejdes i august af KIBS. (AO)
- Hjemmesiden skal opdateres, da den trænger til det (kan gøres når vi får tid).
- Nyhedsbrev indhold skal også på hjemmesiden under nyheder.
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