Styrelsemötesprotokoll
Gotlands Skidförbund
Tid och plats: 13 mars 2006 hos Ullis
Närvarande: Bert-Ola Wallin, Rolf Pettersson, Anders Thunegard, Ulrika
Nikolausson och Beata Waldenström
Justerare: Rolf Pettersson
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 Rolf Pettersson.
3 ½ Föregående protokoll. Bert-Ola har haft kontakt med Folksam. Den försäkring
som Folksam föreslagit är ingen bra lösning. Det skulle innebära att varje klubb
själva fick lösa försäkring för ”klubblösa” tävlande. Ett bättre förslag är att hitta
en lösning för alla klubbar gemensamt. Tills detta med försäkringsfrågan ordnat
sig står GSF för kostnaden denna säsong. För året innebär det en kostnad om ca
700 kr och gäller för 75 åkare. Denna fråga måste lyftas till SSF eftersom
småklubbar riskerar att drabbas om inte gemensamma lösningar kan ordnas
framöver.
Rullvasan, Per-Jan är inte med i den arbetsgrupp som nu ska ta tag i planeringen
för årets lopp. Namnet Rullskidvasa är fortfarande ett hett samtalsämne och
ständigt uppe till diskussion. Det råder tydligen delade meningar om den inflation
som riskerar att gå i begreppet Vasa. Faktum kvarstår, och det är att Gotlands
Rullskidvasa fått OK att använda namnet.
4. Ekonomisk redovisning. Bert-Ola höll i den ekonomiska redovisningen
eftersom Arne var sjuk. Ett bidrag från SSF på 26 000 kr redovisas på pluskontot.
Utgifterna har bland annat varit Folksam 735 kr, Harsalägrets ledararvoden, porto
samt postbox, Götalandstinget. Det rådde viss tveksamhet att betala avgiften för
Götalandstinget eftersom vi inte deltar. Just nu är det plus på kontot, 11 800 kr.
5. Tävlingsprogrammet. Hur har det fungerat denna säsong? Ett ex. Skidstaffetten
var för sent ute. Dålig framförhållning, vilket ställde till det i onödan för de
tävlande. Eventuellt kan man lägga in ett stopp-datum för anordnandet av en
tävling så att alla hinner få veta och information hinner komma ut. Kanske kan
arrangörs-riktlinjer behöva förtydligas. Denna fråga kan tas upp på Skidtinget.
Staffettlagen, minst en tjej i varje lag gäller. Se över klassindelningen till nästa år
under första mötet på hösten.
En större spridning av tävlingar på ön är önskvärd.
Tävlingarna börjar efter att första snön lagt sig och sedan rullar programmet på.
Det är på det viset ett ”flytande” startdatum men sedan en fastställd ordning på
tävlingarna. Ta upp frågan på Skidtinget om hur detta fungerar.
Nästa säsong bör en inbjudan med klassindelning samt banlängder medfölja
skidkalendern.
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Plaketter, hur viktigt är detta egentligen? För några mycket viktigt och för andra
helt onödigt. Rolf redovisade DM plaketterna för säsongen. Bert-Ola kollade mot
sina listor så att det blir rätt till utdelningen på Skidtinget.
6. Skidtinget. Onsdag den 19 april kl 19.00 i Svaidestugan
GSF har möte före Skidtinget och startar redan kl 18.00
Bert-Ola skriver en kallelse till Skidtinget och skickar ut denna till klubbarna.
Dessutom annons i Annonsbladet samt klubbannons i tidningarna.
På Skidtinget delas DM plaketter ut och frågor angående tävlingsprogram,
Rullvasan, läger, träning och utbildning kan tas upp.
7. Gotlands RullskidVasa. Tävlingen hålls första helgen i september 2006.
Foldern är klar. Hemsidan är uppdaterad. Per Lindqvist är tävlingsledare även i år
och håller möte med klubbarna 21 mars kl. 19.00 i VOK-stugan. Nytt för i år är en
lite annan bansträckning vilket innebär nytt målområde.
Destinationen sponsrar med annons i 1 tidning. Inbjudan ska gå ut till alla klubbar
via e-post. Eventuellt kan ett adressregister rekvireras från SSF. Visa på statusen
på detta lopp, ”Det längsta loppet”. Få ut info om tävlingen i tävlingsprogrammet
2006 för Rullskidor.
8. Utbildning. Ullis har varit i kontakt med Anki på SSF. Ett utbildningspaket ska
tas fram till hösten. Eventuellt kan materialet presenteras på Skidtinget.
9. Götalands Skidting i Blekinge. 21 – 22 april. Roffa kollar om någon kan åka
dit. Eventuellt Lars-Börje eller Arne Eklund.
Kanske kan det vara intressant för Gotland att arrangera Tinget om några år.
10. SSF.
11. GI. Årsstämma som Ulrika går på. Lars-Börje är reserv.
12. Övriga frågor. Bert-Ola ska prata skidor på Gotlands idrottshistoriska förening
den 5 april.
Den post som inkommit bestod av tidningar, reklam samt inbjudan till olika Ting.
Det som rörde ekonomin skickades vidare till Arne.
Första mötet i höst är 21 augusti.
13. Mötet avslutades och Bert-Ola tackade för visat intresse.

Nästa möte hålls före Skidtinget, den 19 april i Svaidestugan
kl 18.00
Skidtinget börjar kl 19.00
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