Styrelsemötesprotokoll
Gotlands Skidförbund
Tid och plats: 19 mars kl 19.00 hos Beata
Närvarande: Bert-Ola Wallin, Rolf Pettersson, Arne Eklund, Lars-Börje Hellenberg,
Anders Thunegard, Beata Waldenström
Ej närvarande: Ullis
1. Mötet öppnas av ordförande Bert-Ola
2. Dagordningen redovisas och fastställs.
3. Till justerare utses Roffa
4. Föregående protokoll från mötet justeras. På sid 2 ska det rätta namnet vara Per
Lindqvist och inte Per-Jan. Foldern är klar och delades ut vid Vasan.
5. Redogörelse lämnades av Arne Eklund. GRV 2006 gick ”back” ca 1300 sek.
Betalt för Webplatsen 1100 sek. Reseersättningar debiteras på 2007 eftersom det
är brutet räkenskapsår.
Onödig ? och dyr utgift är postbox. Beslutades att denna ska vara kvar i alla fall.
Plusgirot kostar ca 400 sek/år och Swedbank ca 1000/år. Eventuellt ska vi sluta
med bankgirot och istället enbart ha plusgirot. Det är onödigt med denna
extrakostnad.
Roffa ska ta reda på vad kostnaden för hemsidan från Loopia består i, 3188 sek.
Bokföringsprogram kostar enbart 495 sek eftersom utgiften delas av två
föreningar.
Från idrottens ö har det kommit 10 000 sek.
Året visar + 20 000 efter 1/7-06
Fonderna: 2006 – ca 93 670 sek, 2007 – ca 90 000 sek utdelning ca 2200 sek.
Vi har redan beslutat att dessa ska avyttras och Arne undersöker hur vi ska gå
vidare.
6. 16 april 19.00 skidting och styrelsemöte GSF kl. 18.00 plats VOK-stugan
Frågor att ta upp: info om GRV + dela ut foldrar, träningsläger i anslutning till
GRV, finns det intresse av att vara fadder-klubb, den gångna säsongen med bland
annat skidprogrammet, ska vi ha skidting varje år, utbildning, träningsläger, att
klubbarna också rapporterar in till SSF.
Annons om Skidting i tidningarna under ”klubbis”.
Kallelse till klubbarna med punkten att det delas ut DM-plaketter.
Arne E beställer DM-plaketter.

7. 4-5 maj är det Götalandsting i Linköping.
Fråga att ta upp på tinget: försäkring för klubblösa. Viktigt att delta på detta för att
kunna påverka och för att diskutera årsavgiften. Bert-Ola kan resa och ev LarsBörje. Ställa frågan till Ullis också.
8. GRV marknadsfördes stenhårt under Vasaloppsveckan och fick bra respons.
Praktiskt stöd från Kneippbyn med bl.a husbil och skyltar.
Idrottens ö sponsrar.
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25 fribiljetter delades ut (startavgifter) och en tävling med
1:a pris resa + start för 2 pers.
2:a pris samma som ovan men för 1 pers.
3:e pris startavgift för 1 pers.
Destinationen stod för resorna och vi för startavgiften.
Vi måste återigen ta upp namnfrågan. Namnet kan kvartstå det tredje året men
sedan måste vi byta namn om tävlingen ska fortsätta.
Foldrar ska spridas till 5-dagars.
Vi kör enbart klassiskt och rullskidor även I år.
Annons i Glid (liten annons+webben) kostar 6200. En dubbelt så stor kostar 7400.
Kanske ska vi ta den större.
Vasalöparen, annons fixas av destinationen. Kostar 2800 sek.
Bert-Ola jagar fler sponsorer. Frågar Nybergs om de ställer upp med 10 000 igen.
Då är nummerlappen deras.
Vi måste ta kontakt med förbundskapten (? Johan Eriksson) om vi har något att
erbjuda. Ex resor, biljetter, boende, starter.
9. Utbildning: Ullis ej närvarande.
Hemsidan: Roffa kollar så att den ska fungera bättre.
10. SSF
11. GI tisdag 3 april på Suderbys.
12. Övriga frågor. Ryktas att Oskar Svärd är på väg till ön för att föreläsa.
Steg 2 utbildningen med 2 deltagare som ev ej gått steg 1. Beslutas att ersätta för
alla steg 2 deltagare utom de 2 som ej gått steg 1. De får inkomma med
diplom/bevis på steg 1 först.
Träningsläger liknande 2-dagars på Ka3. Uppstart, skidteknik, förberedelser för
Vasan. Om intresse finns. Ta upp på Tinget.
Konstsnö? Kallelse till gruppen som jobbar med den frågan.
13. Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Nästa möte är före Tinget, kl 18.00 i VOK.

Bert-Ola Wallin
Ordf

Beata Waldenström
Sekr

Roffa Pettersson
Justerare
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