Styrelsemötesprotokoll
Gotlands Skidförbund
Tid och plats: 16 april kl. 18.00 i VOK
Närvarande: Bert-Ola Wallin, Rolf Pettersson, Arne Eklund, Lars-Börje Hellenberg,
Ullis Nikolausson, Beata Waldenström och Anders Thunegard
1. Mötet öppnas av ordförande Bert-Ola
2. Dagordningen har inte skickats ut men redovisas och fastställs på plats.
Föregående protokoll från mötet i januari delades ut på mötet varför det inte har
justerats. Detta lämnas till nästa möte.
3. Till justerare utses Roffa
4. Ekonomi: Det har kommit ytterligare faktura på support som skulle vara gratis.
Roffa kollar up detta. Eventuell feldebitering från Gardelius, för många ex av
tidningen Ski & Board. Arne kollar. I övrigt inget nytt om ekonomin.
Bert-Ola lyfter frågan med de två som inte genomfört steg 1 men ändå vill ha
ersättning för steg 2. Vi har beslutat att de ska inkomma med något som styrker att
de avsluat steg 1, men Bert-Ola har haft kontakt med Anki Wadman som sagt att
de har genomfört steg 2 mycket bra. Bert-Ola föreslår att vi ska godkänna
ersättningen till dem. Roffa är emot detta, men lägger ner sin röst, Beata röstar
emot, Arne röstar emot, Anders är tveksam och lägger ner sin röst, Lars-Börje är
emot. (Ullis hade inte kommit vid röstningen och finns därför inte med här).
Således beslutas att vi fortsatt ska neka ersättning tills de inkommer med något
som styrker avslutad steg 1.
5. Årsmötet den 24 september 2007. Förslag att vi har det i Östergarn om det finns
möjlighet. Underlag till verksamhetsberättelse måste vara klart senast i augusti,
men lämnas helst till Bert-Ola så snart det går.
Roffa-ungdomarna och budget, Ullis-utbildning, Anders-längd, Arne-bokslut,
Bert-Ola-verksamhetsplan.
Valberedningen ställer frågan till de vars tid nu är slut om de kan tänkas ställa upp
igen. Bert-Ola, Beata och Anders svarar ja. Ullis lämar inte besked just nu.
Senast 1 juli måste valberedningen få besked.
Ka 3 IF saknar protokoll från förra årsmötet. Detta skickas med vanlig post till
dem. Beata ordnar.
6. Götalandstinget. Bert-Ola och Lars-Börje åker dit. Ytterligare frågaatt ta upp,
utöver de som togs upp på föregående möte, är hur småklubbar ska kunna hantera
kostnaderna som Klubben-Online innebär.
7. Fråga från Aina om GSF kan sponsra en som vill gå lärarutbildning för steg 1.
(Birgersson, VOK är intresserad av denna utbildning). Det behövs ytteligare
någon som kan hålla i steg 1 utbildningar utöver Per-Jan som redan håller i detta.
Vi ska kontrollera kostnader och återkomma.
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8. GRV. Kurt Nyberg har sagt ja till att sponsra med 10 000 sek i år också samt 4hjuling. Nummerlappen blir Nybergs.
När ska GRV-PM vara klart? Minst någon vecka före tävlingen måste det ligga på
hemsidan. Det behövs en ny ban-karta eftersom det är delvis nya sträckor som ska
köras. Även texterna om loppet måste ändras. Detta bör göras av den som är
ansvarig för respektive lopp.
Nytt möte på Lst snart.
9. Frågor att ta upp på skidtinget: Den gångna säsongen, klubben-online,
utbildning, konstsnö, GRV, DM-plaketter.
10. Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Bert-Ola Wallin
Ordf

Beata Waldenström
Sekr

Roffa Pettersson
Justerare

2

