Styrelsemötesprotokoll
Gotlands Skidförbund
Tid och plats: 16 januari 2006 kl.19.00 hos Beata Waldenström, Visby
Närvarande: Bert-Ola Wallin, Rolf Pettersson, Arne Eklund, Anders Thunegard,
Lars-Börje Hellenberg, Ulrika Nikolausson och Beata Waldenström
Justerare: Anders Thunegard
1. Mötet öppnades av Bert-Ola Wallin.
2. Dagordningen korrigerades och punkt 3 ½ Föregående protokoll lades till.
Dagordningen fastställdes efter detta.
3. Till justerare av mötesprotokoll utsågs Anders Thunegard.
3 ½ Föregående protokoll. Angående skidkalenderns uppgift om
anmälningsavgifter ska det förtydligas att 20 kr i tävlingsavgift inte läggs på
nuvarande belopp om 35/60 kr utan i år står GSF för denna kostnad. Till nästa år
måste denna ”tjuga” läggas på anmälningsavgiften.
Östergarns IK har anmält sin skidsektion till RF/SSF. Vi måste nu se till att få
mailadress till kontaktperson för klubben.
Resultatlistor från tävlingar ska förutom att skickas till förbundet, klubbarna,
tidningar m fl även skickas till Arne Eklund.
4. Arne Eklund höll i den ekonomiska redovisningen, som inte innehöll några
förändringar sedan föregående möte. En faktura på ca 1000 kr för GRV saknas
fortfarande i redovisningen vilket innebär att ett slutresultat ännu dröjer något.
5. Skidkalendern. Kalendern har distribuerats tillsammans med följebrev via mail
till klubbarna. Det är nu upp till klubbarna att se till att medlemmarna får den och
det verkar som om spridningen av den har gått bra.
Folksams information om försäkringsvillkor för klubblösa åkare behöver
förtydligas. Arne och Bert-Ola tar kontakt med Folksam för att se hur detta kan
lösas så smidigt som möjligt.
6. Tävlingsprogram. DM stafetten vid VOK den 18 januari ställs in och flyttas till
annat datum. Frågan om hur arrangerande klubb ska gör om det är snöbrist på
hemmaanläggning men tillräckligt hos annan klubb diskuterades. Antingen kan
arrangörsklubb flytta tävlingens plats eller byta datum. Mötet anser att det måste
finnas en stor flexibilitet i tävlingsprogrammet och att det mesta kan lösas genom
dialog mellan klubbarna. Det viktigaste är att det går att genomföra tävlingar. Så
fort det kommer mera snö måste också tävlingar som 12-timmars, VOK-spelen,
Vasaloppan m fl köra igång.
7. Gotlands RullskidVasa. Tävlingen hålls första helgen i september 2006. En
arbetsgrupp med Per-Jan Carlsson som sammanhållande för gruppen ska snarast ta
fram material till foldern. Bilder finns färdigt. Materialet ska lämnas till Susanne
på Destinationen. Samtidigt med detta ska även hemsidan uppdateras.
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8. Utbildning. Materialet för steg 2 är nytt och utbildningen måste bokas. Ullis ska
först ta en intresseanmälan för dels steg 1 och sedan också för att gå vidare till
steg 2. SSF kan eventuellt ge bidrag för utbildningen. Undersöka om Per-Jan kan
hålla i ytterligare en steg 1 utbildning för att få med så många som möjligt på steg
2. Ullis behöver mailadresser till klubbarna och kontaktpersoner. Beata tar reda på
kontaktperson för Östergarn och Rolf mailar runt den kontakt-lista på övriga
klubbar som han har.
9. SSF. Inget nytt.
10. GI. Arbetet är mycket koncentrerat kring ett framtida idrottscentrum på P 18
gamla område. GI kommer i år (valår) att kalla föreningar till olika lokaler runt
om på ön för diskussioner om idrott och politik. Lokala politiker kan också
ombedas komma till dessa möten.
11. Övriga frågor. Vi har haft god PR från radio och tidningar som nästan alltid
ställer upp och bevakar skidarrangemang runt om på ön.
Snökanoner – En arbetsgrupp med Lars Thomsson, Niclas Callenmark och PerJan Carlsson utsågs vid Skidtinget 31/3-05 och ska undersöka om detta går att få
igång. Finns det tillräckligt intresse från klubbarna? Kanske är det så att flera
klubbar måste gå ihop för att klara driften. Förutsättningarna ser bättre ut i dag än
för ett par år sedan och bör om allt går i lås kunna genomföras redan nästa år.
Christer Liljegren tillhör ”fel” klubb enligt senaste resultatlistan. Rätt ska vara att
han tillhör Stenkyrka.
Det är arrangerande klubb som har ansvaret för att resultatlistor sprids. När
säsongen är över ska resultatlistor gås igenom för att kunna beställa rätt plaketter.
Post till förbundet bestod bland annat av Ski&Board magazine, Svensk Idrott,
Inbjudan till Hestra, diverse skidkalendrar samt försäkringsinfo från Folksam.
12. Mötet avslutades av Bert-Ola som tackade för visat intresse.

Nästa möte Måndag 13 mars, 2006 kl. 19.00 hos Ullis
Ulrika Nikolausson
Lilla Homa, Stenkumla
Tel. 26 21 24
Mail ullis@tjelvar.org

Protokollet har justerats.
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