Styrelsemötesprotokoll
Gotlands Skidförbund
Tid och plats: 28 november 2007 hos Roffa Pettersson
Närvarande: Bert-Ola Wallin, Rolf Pettersson, Anders Thunegard, Lars-Börje
Hellenberg, Arne Eklund, Sofia Carlsson och Beata Waldenström
1. Bert-Ola hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet.
2. Dagordningen presenterades och fastställdes.
3. Till justerare av mötesprotokoll utsågs Arne Eklund.
4. Föregående protokoll.
Bestämdes att protokoll ska skickas till samtliga i styrelsen så snart som möjligt
efter mötet och att slutlig justering kan göras på nästa möte.
5. Ekonomisk redovisning. Arne redovisade det ekonomiska läget. Sponsorpengar
till GRV har inkommit. Länsstyrelsen vill ha betalt för det arbete de hjlp till med i
anslutning till GRV. Saknas fortfarande vissa ersättningar till funktionärer. GRV
arrangemanget går i stort på + - noll- Utan sponsorer hade arrangemanget varit
omöjligt att genomföra.
Annonsen i Vasalöparen är den mest kostsamma och ger troligen minst för
pengarna. Viktigare att hemsidan fungerar.
Fonderna ska säljas i mars efter utdelning och eventuellt placeras pengarna i
räntebärande istället. Beslut om det senare när vi ser hur läget är då.
5. ½ Skidkalendern
Viktigt med en sändlista till media med alla resultat för att vi ska kunna visa
bredden på tävlingarna. Bert-Ola ska ta kontakt med pressen.
Tävlingen onsdagen den 23 januari, Lars-Börje ska kolla om den är möjlig att
flytta till tisdagen istället.
6. GRV
Lägesrapport från senaste mötet med GRV.
Svaide vill inte ha ansvaret för start och mål.
Vok vill fortsätta när det inte krockar med orienteringstävlingar.
Stenkyrka är en för liten klubb för att ta på sig ansvaret. Däremot har klubben
inget problem med att få ihop funktionärer.
Det beslutas att arrangemanget ska läggas ner i sin nuvarande form. Vok funderar
på om de kan arrangera något liknande. Kanske kan en kontakt tas med Gotland
Ring.
7. SSF. Det fanns inget att rapportera.
8. GI
9. Övriga frågor.
Arne Eklund tar upp diskussionen om vi behöver ha flera banker. Mötet beslutar
att vi kan avsluta Swedbank och Nordea och istället enbart ha Handelsbanken
eftersom vi kan behålla kontot hos dem. Det blir ett betydligt billigare alternativ.
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Utbildning: Sofia ska prata med Aina om det är någon steg 1 inplanerad.
Utbildning i tävlingsregler ska ordnas för klubbar, styrelsen, tävlingsfunktionärer.
Roffa tar kontakt med Sven Persson. Sofia kollar med GI- SISU om de står för
studiematerialet.
10. Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Nästa möte är
den 16 januari kl 19.00 hos Lars-Börje i Stenkyrka

Ordförande
Bert-Ola Wallin

Sekreterare
Beata Waldenström

Justerare
Arne Eklund
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