Styrelsemötesprotokoll
Gotlands Skidförbund
Tid och plats: 22 augusti 2006 hos Bert-Ola i Fårösund
Närvarande: Bert-Ola Wallin, Rolf Pettersson, Anders Thunegard, Lars-Börje
Hellenberg och Beata Waldenström
Ej närvarande: Arne Eklund och Ullis Nikolausson
1. Bert-Ola hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet.
2. Dagordningen presenterades och fastställdes.
3. Till justerare av mötesprotokoll utsågs Anders Thunegard.
4. Föregående protokoll.
Tävlingsavgifterna diskuterades och förslaget att höja avgiften från 60 till 100 kr
för seniorer och från 35 till 50 kr för ungdomar verkar vara en rimlig höjning
eftersom kostnaden legat still under flera år. Klubbens kostnad 20 kr.
Datum för årsmötet bestämdes till måndag 25 september i Gardestugan kl 19.00.
Lars-Börje kollar att det går bra och fixar med fika.
Under 2008 firar GSF 50 år och kanske kan vi då bjuda in representanter för SSF
till något arrangemang under året.
Verksamhetsberättelsen och valberdeningens arbete verkar vara färdigt.
Vi ska undersöka möjligheten att få ekonomiskt bidrag för att kunna ordna
utbildningar.
Skidtinget: Erfarenheter av ävlingsprogrammet – de flesta verkar tycka det är OK.
Anmälningsavgifter – ingen har hittills motsatt sig förslaget på den högre avgiften.
Utbildning – klubb står för steg 1 utbildning och möjligheten att få bidrag för steg
2 ska undersökas. (Ullis får titta närmare på detta)
Klubben On Line – ett mycket viktigt steg är att få med klubbarna i detta. Helst
ska erbetet vara påbörjat redan före årsmötet och igång till säsongen. Roffa ska
höra med Janne Rondahl om han kan hjälpa. Detta med klubben On Line måste
prioriteras.
5. Ekonomisk redovisning. Bert-Ola höll en mkt kort ekonomiska redovisningen
eftersom Arne inte var närvarande. (se under punkt 6)
6. Årsmöte den 25 september i Gardestugan
Årsmöteshandlingarna ska korras genomgående.
En liten vinst redovisas för föregående period, 1048 kr och en total utgiftspost på
49 340 kr. GRV hade ett underskott förra perioden på 1 300 kr.
Budgetförslag för kommande period med de största IN-posterna SSF 28 000,
Licenser 24 000, GI 4 000, GRV 10 000, startavgifter 7 500 m.m
Ut posterna budgeteras till 61 000.
DM-listorna ligger inte med utan en hänvisning till hemsida istället.
Klubbis om årsmötet ska bokas och ligga ute ca två veckor i förväg. Beata bokar.
Tävlingsprogram går med i utskicket till årsmötet. Roffa ordnar.
Träningsmöjligheter i GSF regi. Ullis och Lars-Börje undersöker.
Roffa kollar med VOK om barmark- och snöläger.
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7. Gotlands Rullskid Vasa. En kort uppdatering om rullskidvasan. Tävlingen hålls
första helgen i september 2006 med för dagen 26 anmälda. Per Lindqvist är
tävlingsledare även i år. Nytt för i år är en lite annan bansträckning vilket innebär
nytt målområde. Inget varvlopp pga för få anmälda. Det bör kollas upp hur
försäkring fungerar för den som är bosatt utomlands.
8. Utbildning. Ullis var inte närvarande. Klart är att Per-Jan håller i steg 1
utbildning lördag 30 september och söndag 1 oktober i VOK. Steg 2 kommer det
mer information om senare.
9. SSF. Det fanns inget att rapportera.
10. GI. Bidragsbestämmelser från kommunen ska ses över. GI vill att
bestämmelserna ska vara lika för alla aktiviteter oavsett vem som arrangerar. I dag
får en idrottsförening mindre i bidrag för en aktivitet än om t. Ex en politisk
förening eller pensionärsorganisation arrangerar. Samtliga i kommunstyrelsen ska
kontaktas för att höra deras argument.
11. Övriga frågor. Möte på Borgen den 29/8 kl 19.00 om droger. Två
föredragshållare Micke Martinsson (fotbollsspelare) och en polis (vem ?).
12. Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet..

Nästa möte är
Årsmötet den 25 september kl 19.00 i Gardestugan
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