Styrelsemötesprotokoll
Gotlands Skidförbund
Tid och plats: 23 oktober kl 19.00 hos Rolf Pettersson
Närvarande: Bert-Ola Wallin, Rolf Pettersson, Anders Thunegard, Lars-Börje
Hellenberg, Ullis Nikolausson och Beata Waldenström
Ej närvarande: Arne Eklund
Konstituerande sammanträde
1. Bert-Ola hälsade de närvarande välkomna och öppnade det
konstituerande sammanträdet.
2. Till justerare av mötesprotokoll utsågs Anders Thunegard.
3. Till vice ordförande valdes Anders Thunegard (sittande).
4. Till sekreterare valdes Beata Waldenström (sittande).
5. Till kassör valdes Arne Eklund (sittande).
6. Till utbildningsansvarig valdes Ullis Nikolausson (sittande).
7. Till ansvarig för Bemo valdes Lars-Börje Hellenberg (sittande).
8. Till ungdomsansvarig valdes Rolf Pettersson (sittande).
9. Förbundstecknare (firmatecknare) är ordförande och kassör var och en för sig.
10. Inga övriga frågor.
11. Det kostituerande sammanträdet avslutas.

Ordinarie styrelsemöte
1. Mötet öppnas av ordförande Bert-Ola
2. Dagordningen redovisas och fastställs.
3. Tilljusterare utses Anders Thunegard.
4. Sammanträdesplanen bestäms och följande Måndagar och tid kl. 19.00
fastställdes. 2006: 20 November,
2007: 15 januari , 19 mars (förberedelse för tinget), 16 April (Skidting och
styrelsemöte obs! börjar kl. 18.00), 20 augusti (inför årsmötet samt
rullvasan), 24 September (årsmöte).
I november ska kalendern och tävlingsprogrammet tas fram och fastställas.
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5. Till ombud till SSF Skidting hösten 2007 valdes ordförande och eventuellt
ytterligare en. Frågan lämnas öppen tills mer info kommer.
6. Val av ombud för GI/SISU årsstämmor (april 2007) lämnades till nästa möte.
7. En ekonomisk redogörelse lämnades av Bert-Ola eftersom Arne Eklund inte
närvarade. En stor utgiftspost är Rullvasan, där bland annat annonskostnader
(tidningen Glid) är den största. Bidrag från SSF uppgår till 23 725 SEK, intäkter
för anmälningsavgifter 8 100 SEK, Vasaloppet, licenser mm ger In ca 2 000 SEK.
Rullvasan går i princip jämnt upp.
Utbildning steg 1 är en kostnad som klubbarna står för. För utbildning steg 2
avsattes vid årsmötet ca 8 000 SEK för detta ändamål (utbildning fick ökat anslag
från 5 000 till 8 000 vid årsmötet). GSF ställer upp med detta (8 000 SEK) och vill
ha in underlag på vad bidraget går till. Eventuellt kan ytterligare ”någon
tusenlapp” läggas till om fler åker på utbildning steg 2.
8. Bert-Ola och Arne tar fram den nya skidkalendern och mailar ut förslaget för
påseende och kommentarer. Beslut tas vid nästa möte. Koll och eventuell
uppdatering av den maillista som finns till klubbarna ska också göras. KA3 har
ingen mail utan ska få all information via vanlig post. SLASK bör också kontaktas
(Roger W. ??)
Teknisk delegater blir samma som förra året. Lista över distanserna bör medfölja
skidkalender.
Roffa belyser skidlicenserna som inte längre finns och de 20 kr som
arrangörsklubben ska sätta in. Detta ska ske via Klubben On-Line. Konto för
insättning verkar något oklart. Måste kontrolleras.
Hur lösa frågan med försäkring. Gäller den för samtliga medlemmar i klubben
eller för respektive sektion i klubben? Reglerna är luddiga och ger utrymme för
olika tolkningar. Bert-Ola tar reda på hur det ligger till.
Förra säsongen tecknades specialare för Gotland som gällde hela säsongen istället
för ett arrangemang i taget.
Frågan om skidförsäkring bör lyftas centralt.
9. GRV. Bert-Ola och Per Lindqvist träffade Anna Carlsson, jurist på Lst. Till
nästa år bör man se över om det ska finnas fler olika långa sträckor samt om inlines och skate ska finnas med. Rolf Hammar kommer inte ner till nästa års lopp.
Den 31 oktober kl 9.00 ska Per lindqvist och Bert-Ola träffa Eva Werkelin för att
se om något samarbete kan bli aktuellt till nästa år. Även hjälp med
marknadsföring ska diskuteras.
Janne Utterberg tittar på ny bansträckning.
Nytt möte om GRV 2007, ny folder (färdig till Vasaloppet), möte med klubbarna,
möte med Lst planeras. Eventuellt ha representanter uppe under Vasaloppsveckan.
Kolla om Inter-sport kan hjälpa till.

10. Ski&Board Magazine. Inget antecknat.
11. Övriga frågor. Klubben On-Line är fortfarande olöst och nu är det bråttom.
Eventuellt kan vi få hjälp av Ola Matting. Rolf kontaktar honom.
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Årsmötet SSF. 2 motioner, en från Halland SF angående barnens vasalopp och
önskemål om medalj och en från Dalarnas SF som fått flest DM tecken och
därmed har extra röst på stämman lägger förslaget att ta bort detta eller att varje
distrikt själva får besluta i frågan.
Beata behöver mailadress till revisorn. Bert-Ola ansvarar för att KA3 får del av
protokoll.
12. Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet..

Nästa möte är den 20 november kl 19.00 hos Lars-Börje i
Stenkyrka
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