Gotlands skidförbund
Årsmötesförhandlingar 2006
Måndagen den 25 september 2006 kl. 19.00 i Gardestugan, Stenkyrka
Närvarande:
Bert-Ola Wallin
Börje Hedqvist, SSF
Eva Sandin, GI
Rolf Pettersson
Lars-Börje Hellenberg
Ulrika Nikolausson
Arne Eklund
Kjell Olofsson
Jerker Loré
Aina Österdahl
Christer Liljegren
Göran Lindström
Anders Thunegard
Philip Willners
Beata Waldenström
Anmält förhinder:

Bert-Ola Wallin hälsar välkomna och presenterar Börje Hedqvist från SSF och Eva Sandin
från GI. Ett kort sammandrag av den gångna säsongen där bland annat alla DM-tävlingar och
ett antal propaganda-tävlingar bidrog till en intensiv säsong. Speciellt lyftes Svaide-Romas
skidfestival fram som ett bra initiativ.
Gotlandsrullskidvasa kördes för andra året och berömdes för arrangemanget och att åkarna
var nöjda, men arrangemanget har för få åkare.
Bert-Ola Wallin förklarar mötet öppnat.
§ 1 Upprop och fullmaktsgranskning.
Fullmakter inlämnas för: Aina Österdahl VOK, Lars-Börje Hellenberg Stenkyrka IF, Jerker
Loré ÖIKs, Philip Willners Svaide/Roma, Kjell Olofsson KA3 IF.
§ 2 Fråga om mötets behöriga utlysande.
§ 3 Val av ordförande för årsmötet
Beslut enligt valberedningens förslag, Börje Hedqvist.
§ 4 Val av sekreterare för årsmötet
Mötet väljer Beata Waldenström till sekreterare
§ 5 Val av justerare
Mötet utser Ulrika Nikolausson och Jerker Loré att justera protokollet

§ 6 Val av rösträknare
Mötet utser justeringsmän att bistå som rösträknare
§ 7 Verksamhetsberättelse 2005/2006
Verksamhetsberättelsen godkänns och läggs till handlingarna
§ 8 Revisionsberättelse 2005/2006
Arne Eklund, kassör läser upp revisionsberättelsen. Noterar att bilersättning hamnat under
”fel” räkenskapsår.
§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för 2005/2006
Mötet beslutar ansvarsfrihet
§ 10 Faställande av verksamhetsplan och budget för 2006/2007
Bert-Ola presenterar ändring av budgetförslag där kostnaden för utbildning steg 1 betalas av
klubbarna och steg 2 får bidrag av GSF.
Förslaget lyder: Utbildning får 8000 sek istället för 3000 sek. Pengarna lyfts bort från
ungdomssatsning längd.
Synpunkter (Jerker Loré) DM plaketter kostar 4000 sek vilket är mycket pengar. Kan detta
omplaceras till annat.
Ordf: Eftersom regelverket säger att DM plaketter ska delas ut begärs ett konkret förslag för
styrelsen att ta ställning till.
Jerker: inget motförslag, men vill att frågan om att flytta 2000 sek från DM-plaketter till
ungdomssatsning längd lyfts av styrelsen.
Mötet beslutar att godta förslaget.
§ 11 Val av ordförande GSF för ett år
Bert-Ola Wallin väljs
§ 12 Val av ledamöter i styrelsen
Följande omvaldes för 2 år: Arne Eklund, Rolf Pettersson, Lars-Börje Hellenberg
§ 13 Val på ett år av revisor
Revisor Yvonne Fredriksson väljs
§ 14 Val på ett år av revisorssuppleant
Sven Olof Vestfeldt väljs
§ 15 Val av valberedning
Inga förslag. Styrelsen föreslår Kjell Olofsson sammankallande, Göran Lindström, Sven
Persson.
Mötet godkänner förslaget.
§ 16 Val av ombud jämte suppleant till GI:s årsmöte
Mötet beslutar att frågan kan delegeras till styrelsen
§ 17 Val av ombud jämte suppleant till SSF:s årsmöte
Mötet beslutar att frågan kan delegeras till styrelsen

§ 18 Fastställande av anmälningsavgifter för 2006/2007
- ungdomar t.o.m. 16 år 50 sek
- övriga 100 sek
tävlingsavgiften 20 sek ligger i beloppen. En höjning från tidigare och mötet diskuterade
om detta låg i nivå. Mötet beslutade att godkänna förslaget.
§ 19 Fastställande av tävlingsprogram för 2006/2007
Onsdag 10 jan DM 15/5 ungdom DM – VOK
Onsdag 17 jan DM stafett (ej ungdom DM) – Stenkyrka
Onsdag 24 jan DM sprint (ej ungdom DM) – Svaide-Roma
Lördag 3 feb DM 30/10 (ej ungdom DM) – Tjelvar
Lördag 17 feb DM 50/20 (ej ungdom DM) – KA3
1 september GRV
Motionstävlingar: VOK, Svaide-Romas skidfestival, Utmaningen 11 mars mellan SvaideRoma och VOK.
Synpunkter på förslaget:
Kjell: Eventuellt kan KA3 ha något kortare lopp istället för 50/20.
Anders: DM tävlingar ska ha högre prioritet och bara flyttas framåt tills det finns snö.
En tävlingsfri helg och sedan kan tävlingarna sätta igång.
Jerker: frågar Svaide-Roma om det blir något skating-lopp. Svar: nej, men det blir sprintklassisk.
Föreslår att det inom steg 2 kan läras ut skate-teknik och att det skulle kunna anordnas
något i Östergravar. Tex liknande Utmaningen
Rolf: Förra året var DM-stafetten inget ungdoms-DM. Ungdomar fick istället ingå i lagen
som skulle ha en maxålder på 37 år.
Göran: Föreslår att VOK och Svaide med ganska många ungdomar kan ha en utmaning i
att vara bästa ungdomsklubben på Gotland. Tex en egen kväll med propagandatävling 14
februari, med ett vandringspris.
Rolf: har lagt in VOKs motionsevenemang tex 20 jan Tjejmilen, 27 jan VOKspelen, 10-11
feb 12timmars och även 11 mars Skidfestivalen i Svaide.
Frågan öppen om någon klubb har ytterligare något evenemang att presentera. Diskussion
kring Lickershamnsrännet och om det går att ordna en tävling i Etelhem.
Mötet betonar vikten av stor flexibilitet i tävlingsprogrammet och att klubbarna hjälper
varandra så lång det går.
Ett problem som lyftes fram var tidningsannonserna för tävlingarna, eftersom tidningarna
behöver material flera dagar i förvåg och ibland beslutas det om tävling med mycket kort
varsel. Detta är inget som förbundet kan göra något åt.
Jerker: Östergarn kan hjälpa till att arrangera tävling men planerar inte för att lägga något
fast arrangemang i tävlingskalendern.
Lars-Börje: tycker att Lickershamnsrännet borde kunna få en nystart och att det kan vara
värt att undesöka vidare.
Göran: föreslår att ”skidorientering” med ett mera fritt åkande skulle vara intressant att
lyfta fram.
Jerker: föreslår en likande hotmail som långfärdsskridskoåkarna ofta använder. Så att man
lätt kan få veta var åkningen är bäst.
Ordförande: frågar om om agendan med tillägg och anpassning kan fastläggas.

Jerker: frågar varför det bara arrangeras ett ungdoms DM. Föreslår att sprint kan vara DM
också. Frågan lyfts till styrelsen att undersöka tävlingsreglerna för detta.
Lars-Börje: föreslår att sön 11 feb skulle Stenkyrka kunna arrangera Lickershamnsrännet.
Tävlingen anses ligga för nära inpå 12-timmars, men kan kanske flyttas.
Jerker: föreslår att ”ski-cross” eller ”skiathlon” skulle kunna arrangeras vid Snäckbacken.
Mötet är positivt till detta förslag.
Mötet beslutar att tävlingsprogrammet ligger med föreslagna tillägg för 14 februari och
flexibilitet i programmet.

§ 20 Lägerverksamheten 2006/2007
Rolf: berättar om barmarksläger och snöläger. VOK arrangerar Fåröläger 10-12 nov i
Sudersand, Harsa 30 dec-6 jan med 18 platser. Det går att skicka åkare från annan klubb
också och meddelas till Rolf. Gråbo med rullskidåkning på torsdagkvällar med start 28
sep. Fårölägret kostar 300 sek för vuxna och Harsa kostar 3100 sek för vuxna.
Ungdomarna sponsrar med 2000 sek.
Ulrika: föreslår att anordna läger där hela familjen kan åka med. Ett förslag är att resa till
Orsa.
Mötet beslutar att anta Rolfs förslag om läger och att förbundet ska betala 6000 sek i
ledararvoden.

§ 21 Föranmälda motioner
Inga föranmälda motioner finns
§ 22 Mötets avslutande
Mötet avslutas med att Börje Hedqvist berättar hur han hamnade i styrelsen för SSF för
två år sedan och att målet för SSF är att år 2010 ska Sverige vara ledande i världen inom
skidåkningen.
En ny organisationsform har också fastställts där styrelsens huvudsakliga uppgift är att
hitta goda ledare inte att lägga sig i själva verksamheten. Styrelsens ledord är: enkelhet,
tydlighet och engagemang. Det ekonomiska arbetet fokuserar på att undvika berg-ochdalbana. Därför ligger sponsringsavtalen på tre år. Styrelsen är självkritisk till att det blivit
ett allt för stort glapp mellan elit och motionär.
SSF är representerat i många internationella sammanhang så som VC sprint, Big Air,
Speedski, VM alpint i Åre.
Börje berättade också att Falun kommer söka för VC backe till år 2013 och att den
undomssatsning man haft ger bra resltat. Det är ett bra läge för Sverige i världen nu.
Börje rekommenderar också att klubbarna på Gotland ansluter sig till Klubben-online och
förbundet till Förbundet-online.
När licenserna togs bort uppstod ett nytt problem med att klubbarna är underförsäkrade.
De anmäler för få i klubben. Förslag finns att dela upp i två klasser för klubbar med under
300 medlemmar och klubbar med över 300 medlemmar.
Flersektionsföreningar ska redovisa skidsektionen för sig och tex orientering för sig. Olika
styrelser för dessa annars är det ej att klassa som flersektionsförening.
Anläggningar är ständigt uppe till diskussion och Börje föreslår att GSF undersöker om ett
eventuellt samarbete med en ishall skulle kunna ge något. Den avskrapta isen går att lägga
spår med. Tunnel är en stor investering och det kanske är bättre att nyttja de tunnlar som

finns idag. SSF tittar på hur lösningar kan se ut. Det finns många idéer och kluriga
lösningar runtom i landet.
Mötets ordförande Börje Hedqvist tackar för kvällen och mötet är därmed avslutat.

