Gotlands skidförbund
Årsmötesförhandlingar 2007
24 september 2007 kl. 19.00 i Östergarn IK klubbstuga
Närvarande:
Hans Rosengren, GI
Bert-Ola Wallin
Rolf Pettersson
Lars-Börje Hellenberg
Ulrika Nikolausson
Arne Eklund
Kjell Olofsson
Jerker Loré
Aina Österdahl
Göran Bylund
Philip Willners
Beata Waldenström
Sofia Carlsson
Anmält förhinder:
Anders Thunegard
Niclas Callenmark
Torsten Bäckstrand

Bert-Ola Wallin hälsar välkomna och presenterar Hans Rosengren från GI. Ett kort
sammandrag av den gångna säsongen där många tävlingar och den lilla snö som kom tyvärr
regnade bort, vilket bidrog till att säsongen blev kort. Gotlandsrullskidvasa kördes för tredje
året och nu ska det diskuteras om arrangemanget ska fortsätta. Möte om GRV’s framtid hålls i
oktober. Kallelse till detta möte kommer.
Det har hållits utbildningar i steg 1 under den gångna säsongen och 9 ledare gick vidare till
steg 2 utbildningen i Torsby. En eloge till Niclas Callenmark som starkt bidrog till att detta
blev av.
Datorstödet är fortsatt ett problem för klubbarna och förbundet. GSF har en hemsida men
klubben-online fungerar inte speciellt bra.
Bert-Ola Wallin förklarar mötet öppnat.
§ 1 Upprop och fullmaktsgranskning.
Fullmakter (5 st) inlämnas för: Aina Österdahl VOK, Lars-Börje Hellenberg Stenkyrka IF,
Jerker Loré och Ivar Ahlgren (rösträtt för Jerker Loré) Östergarns IK, Philip Willners och
Göran Bylund (rösträtt för Philip Willners) Svaide/Roma, Kjell Olofsson KA3 IF.
§ 2 Fråga om mötets behöriga utlysande. Mötet utlystes något sent i tidningen, men
klubbarna har fått kallelse 14 dagar i förväg.
§ 3 Val av ordförande för årsmötet
Beslut enligt valberedningens förslag, GI’s representant Hans Rosengren.

§ 4 Val av sekreterare för årsmötet
Mötet utser Beata Waldenström till sekreterare enligt valberedningens förslag.
§ 5 Val av justerare
Mötet utser Aina Österdahl och Göran Bylund att justera protokollet.
§ 6 Val av rösträknare
Mötet utser justeringsmän att bistå som rösträknare.
§ 7 Verksamhetsberättelse 2006/2007
Verksamhetsberättelsen godkänns och läggs till handlingarna med korrigeringen att rätta Rolf
Wickmans namn.
§ 8 Revisionsberättelse 2006/2007
Arne Eklund, kassör läser upp revisionsberättelsen. Noterar att GRV påverkar två budgetår
och att fonder är upptagna till värdet vid bokslut och ska egentligen stå med
anskaffningsvärde.
§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för 2006/2007
Mötet beslutar ansvarsfrihet.
§ 10 Faställande av verksamhetsplan och budget för 2007/2008
Bert-Ola presenterar verksamhetsplan och budget för kommande säsong.
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: Anders Thunegard, Beata Waldenström. Nyval av Sofia Carlsson
för 2 år.
§ 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
Delegeras till styrelsen. 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 2007/2008
- ungdomar t.o.m. 16 år 50 sek
- övriga 100 sek
tävlingsavgiften 20 sek ligger i beloppen.
Mötet beslutar att förra årets belopp ska ligga fast.
§ 19 Fastställande av tävlingsprogram för 2007/2008
Onsdag 9 jan DM 15/5 ungdom DM – VOK
Onsdag 16 jan DM stafett (ej ungdom DM) – Stenkyrka
Onsdag 23 jan DM sprint (samtliga klasser) – Svaide-Roma
Lördag 2 feb DM 30/10 (samt ungdomstävling) – Tjelvar
Lördag 16 feb DM 50/20 (samt ungdomstävling) – KA3 IF
Synpunkter på förslaget:
Bert-Ola föreslår att Svaide eller VOK står som reserv till DM 30/10 eftersom ingen
representant närvarade från IK Tjelvar. Uppmanar klubbarna att fylla på i
tävlingskalendern med propagandatävlingar m.m.
Jerker: frågar om distanser prioriteras olika. Vill poängtera att kalendern ska följas i
fastställd ordning. Genom att följa ordningen blir ingen tävling eller distans prioriterad
framför en annan.
Rolf: meddelar att frågan om att arrangera tävlingar har gått ut till klubbarna.
Jerker: föreslår att någon tävling arrangeras i Östergarn.
Philip: föreslår någon tävling den 8 mars, kvinnodagen.
Lars-Börje: föreslår att damma av Lickershamnsrännet.
Rolf: ska samla in alla klubbarnas förslag.
Frågan öppen om någon klubb har ytterligare något evenemang att presentera. Mötet
betonar vikten av stor flexibilitet i tävlingsprogrammet och att klubbarna hjälper varandra
så lång det går. Men som tidigare har betonats så ligger själva ”start”ordningen för
tävlingarna kvar.
Ordförande: frågar om agendan med tillägg och anpassning kan fastläggas.
Mötet beslutar att tävlingsprogrammet ligger med föreslaget tillägg för 2 februari och
flexibilitet i programmet.
§ 20 Lägerverksamheten 2007/2008
Rolf: det finns inget läger inplanerat. Tidigare år har det varit barmarksläger och snöläger.
Det behövs ett läger riktat mot ungdomarna.
Aina: meddelar att barn/ungdomsläger finns med i planeringen.
Jerker: frågar hur många som medverkar på upptaktsläger. Det är mest de ”gamla” och
inte barn och ungdomar.
Ulrika: frågar varför VOK inte arrangerar läger som vanligt.
Aina: Klubben står mitt i en generatsionväxling bland ledarna och detta blir lite av en
mellansäsong för att de nya ledarna ska få hitta sitt sätt att driva verksamheten.
Bert-Ola: föreslår att man samlar ihop barnen från skidskolan till ett gemensamt läger.
Ordförande: Idrottslyftet ger ekonomi för att genomföra olika förslag från klubbarna. Just
nu finns det pengar till anläggningar. Tycker att klubbarna ska satsa på att få fler barn att
börja åka skidor och söka medel för att utbilda fler ledare. Han tycker att alla klubbar ska
utforma en plan för detta och gärna ta kontakt med konsulenten på GI. Det finns pengar att
hämta men inte till ”vad som helst” utan det måste specificeras som tex kurskostnader,
ledararvoden, lägerverksamhet, boende.

Målet ska vara att utbilda fler ledare, behålla barnen inom sporten och få dem att vara kvar
länge i verksamheten.
Nu ska steg 2 utbildade ledare ut i verksamheten.
Rolf: föreslår att VOK och Svaide ska ta tag ifrågan om verksamhet för barn/ungdom. I
första hand kan man rikta sig till dem som var med i förra årets skidskola och i sommarens
orienteringsgrupp. Det behövs nya grepp – en ungdomssatsning. Men det är bråttom med
planeringen.
Ulrika: Läger är ett bra sätt att hålla kvar dem i verksamheten.
Bert-Ola: Detta är en fråga för de nyutbildade ledarna att jobba med.
Ordförande: tipsar att frågorna § 19 och § 20 bör vara färdigförhandlade före årsmötet.
§ 21 Föranmälda motioner
Inga skriftliga föranmälda motioner finns. Muntlig motion: Ulrika Nikolausson har avsagt
sig sin plats i förbundsstyrelsen.
§ 22 Mötets avslutande
Mötet avslutas med att Hans Rosengren berättar om de pengar som finns att söka för
klubbarna. Idrottslyftet har ca 500 mkr / år som ska gå till att öppna dörrar till idrotten för
fler och att utveckla verksamheterna och få fler att utöva idrott längre.
För att utveckla förbunden behövs unga ledare, teknikträning, tillgänglighet till
anläggningar, förnyelse av anläggningar t.ex. snökanoner. Rekryteringen måste vara
offensiv och en samverkan med skolan är bra. Hans tipsar om att ta kontakt med rektorer
för att etablera samverkan men man kan också kontakat Anita Gandå på GI’s kansli och få
tips.
Idrottens ö är en viktig del i stöd till arrangemang och marknadsföring.
Idrottscentrum på Gotland har nu utretts och förslag finns. I dagsläget är endast 5 mkr av
de 12 mkr, som den årliga driften utgör, säkrad. Frågan har lämnats över till kommunen
men är lagd på is.
Mötets ordförande Hans Rosengren tackar för kvällen och lämnar över till Bert-Ola.
Bert-Ola avslutar genom att tacka mötets ordförande Hans Rosengren, avtacka Ulrika
Nikolausson för hennes tid i förbundet samt hälsa Sofia Carlsson välkommen till
förbundet.
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