Styrelsemötesprotokoll
Gotlands Skidförbund
Tid och plats: 23 januari kl 19.00 hos Arne Eklund
Närvarande: Bert-Ola Wallin, Rolf Pettersson, Arne Eklund, Lars-Börje Hellenberg,
Ullis Nikolausson, Beata Waldenström
Ej närvarande: Anders Thunegard
1. Mötet öppnas av ordförande Bert-Ola
2. Dagordningen redovisas och fastställs.
3. Till justerare utses Arne Eklund
4. Föregående protokoll från mötet 20/11-2006 godkändes. Föregående möte hade
däremot saknat protokoll från 23/10-2006.
Några frågor som rör protokollet från 23/10 lyftes därför även till detta möte.
Punkt 5. Ombud till skidtinget hösten 2007. Frågan ska avgöras på mötet den 19
mars -07.
Punkt 6. Val av ombud till GI/SISU i april 2007. Ordförande Bert-Ola samt Beata
föreslås närvara på detta.
Från protokollet 20/11
Punkt 8. Eventuellt har någon som inte gått steg 1 utbildningen ändå deltagit i steg
2 utbildningen i Torsby. Lars-Börje kollar hur det ligger till.
5. Redogörelse lämnades av Arne Eklund. GRV 2006 gick ”back” ca 1300 sek.
Annonskostnad från 2005 förhandlades ner från 7800 till 4000 sek. Annons i Glid
ca 4000, tack till sponsorer och årsmötesannons gav en total på ca 8500 sek.
Från SSF kom 20 000 + Vasaloppslicenser på 2700.
Administration och resor ytterligare en kostnad.
De som begär ersättning för steg 2 utbildning måste redovisa sina kostnader samt
inkomma med kvitton för att kunna få ersättning.
Östergötlands skidförbund. Frågan är om vi ska betala full kostnad 1300 sek.
Tidigare har vi betalat reducerat pris på 800. Eventuellt betala i år och sedan ta en
diskussion hur mycket vi ska betala fortsättningsvis.
6. Skidprogrammet ligger fast och om snön kommer startas allt med DM 15 km.
7. GRV dras med lite trassel. Allt material till foldern var färdigt och inlämnat,
men “slarvades” bort och arbetet blev därmed fördröjt. Förhoppningsvis ska
foldern finnas med på plats vid Vasaloppet.
Till nästa år är det en banändring för rullskidtävlingen och nytt förslag ligger. Om
vi lyckas få hit ett större antal åkare måste vi få hjälp av polis på plats vid
överfarten / korsa vägbanan. Det har varit möte på Länsstyrelsen.
Svenska Spel är ny sponsor i Idrottens Ö.
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Hur ska GRV få nya /fler sponsorer? Huvudsponsorer idag är Destination Gotland
och Nybergs. Kneippbyn hjälper till att arrangera boende och happenings.
Sponsring kan vara kontanter, saker eller tjänster.
Bert-Ola och Per-Jan jobbar på att få hit vasaloppsåkare på träningsläger och
likaså klubbar.
Vara med i Rullskidornas tävlingskalender? Krav är anslutning till KlubbenOnline.

8. Utbildning och Klubben-Online. GSF är nu anslutet till Klubben-Online.
Roffa jobbar med Klubben-Online projektet tillsammans med Ola Matting.
Viktigt att se till att klubbarna också ansluter sig till detta.
På webadressen skidor.com/gotland finns matnyttig info och länkar till bland
annat SSF. Titta även på andras sidor exempelvis skidor.com/smaland där kanske
vi kan få inspiration av deras upplägg.
Inbjudan till utbildning för kurs/föreläsare till steg 1 och 2. Kursen går i Småland
16-18 mars 2007. Syftet är att utbilda fler barn- och ungdomsledare inom skidor.
9. SSF Inget antecknat
10. GI och Idrottsgala. Patrik Oskarsson har fått förslag på en idrottsgala. Finns
det intresse för något sådant? Vill föreningarna ha någon gala? Vid detta möte var
det tveksamma röster angående detta. Vilket är syftet? Har inte respektive klubb
eller förbund egna galor? Vill man mötas på något sådant här och hur nominerar
man till priser för så olika idrotter? Var några av frågorna.
11. Övriga frågor. Beata informerade kort om Gotland Convention Bureau som
finns som gratis hjälp och bollplank när man planerar ett större möte. Eventuellt
kan vi planera för SSF årsmöte.
12. Nästa möte bestäms till den 19 mars kl. 19.00 hos Beata, Donners plats 2,
ingång mitt emot Visby hotell. (telefon 21 44 41)
Då ska vi bland annat förbereda för tinget.
13. Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Bert-Ola Wallin
Ordf

Beata Waldenström
Sekr

Arne Eklund
Justerare

2

