Styrelsemötesprotokoll
Gotlands Skidförbund
Tid och plats: 17 oktober hos Bert-Ola
Närvarande: Bert-Ola Wallin, Rolf Pettersson, Sofia Carlsson, Arne Eklund och
Beata Waldenström
Ej närvarande: Anders Thunegard och Lars-Börje Hellenberg
Konstituerande sammanträde
1. Bert-Ola hälsade de närvarande välkomna och öppnade det
konstituerande sammanträdet.
2. Till justerare av mötesprotokoll utsågs Roffa.
3. Till vice ordförande valdes Anders Thunegard (sittande). Anders valdes i sin
frånvaro.
4. Till sekreterare valdes Beata Waldenström (sittande).
5. Till kassör valdes Arne Eklund (sittande).
6. Till utbildningsansvarig valdes Sofia Carlsson (ny).
7. Till ansvarig för Bemo valdes Lars-Börje Hellenberg (sittande).
8. Till ungdomsansvarig valdes Rolf Pettersson (sittande).
9. Förbundstecknare (firmatecknare) är ordförande och kassör var och en för sig.
10. Övriga frågor, se över om vi verkligen behöver ha två banker. Arne kollar
detta.
11. Det konstituerande sammanträdet avslutas.

Ordinarie styrelsemöte
1. Mötet öppnas av ordförande Bert-Ola
2. Dagordningen redovisas och fastställs.
3. Till justerare utses Roffa.
4. Sammanträdesplanen bestäms till följande onsdagar och tid kl. 19.00
fastställdes. 2007: 28 november,
2008: 16 januari, 19 mars (förberedelse för tinget), 16 april (Skidting 19.00
och styrelsemöte obs! börjar kl. 18.00 i Svaidestugan), 20 augusti (inför
årsmötet samt rullvasan), 24 september (årsmöte).
I november ska kalendern och tävlingsprogrammet tas fram och fastställas.
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5. Ekonomi. Arne gjorde en kort redovisning för ekonomin i dagsläget. GRV är ej
avslutat eftersom man väntar in pengar från huvudsponsorn. När allt är klart är
prognosen för GRV +-0.
Bäst att avsluta fondinnehavet efter utdelningen i mars. Frågan lyfts till nästa
styrelsemöte i november.
Det väntas in lite mer pengar från SSF efter Vasaloppets sluträkning.
6. Skidkalendern. Bert-Ola och Arne rättar upp den och mailar ut. Nytt för i år är
ett önskemål att ändra tävlingskväll från onsdagar till tisdagar. Detta för att tisdag
är normalt träningskväll och detta skulle kunna bidra till att fler barn och
ungdomar kan/vill vara med och tävla. Styrelsen tillstyrkte önskemålet.
Det bestämdes på mötet att det ska ordnas en utbildning i tävlingsregler för att
underlätta för teknisk delegat med flera.
Några i styrelsen ska byta tävlingsdag med varandra till nästa säsong. Detta ska
tas upp och fastställas vid nästa möte.
7. GRV. Hemsidan ska tas bort? Lyft frågan till nästa möte.
8. Ski and Board Magazine. Ändra så att även Sofia får ett exemplar.
9. Konstsnöanläggning. Nu är det äntligen bra läge om detta ska genomföras. Just
nu finns det pengar att hämta i form av anläggningsstöd. Driften är det stora
frågetecknet och den frågan måste säkras. Vilken klubb är beredd att axla
ansvaret. Är det flera klubbar som ska göra gemensam sak. Vattenfrågan måste
också lösas.
10. Läger. I år blir det inget barmarksläger på Fårö. Inte heller något snöläger i
Harsa. Det kan ses som ett mellanår denna säsong för att vänta in de nyutbildade
ledarna som finns ute i klubbarna och att de ska få sätta sin prägel på
verksamheten.
11. Övriga frågor. Bert-Ola berättade om tinget i Falun. Antalet medlemmar ute i
klubbarna sjunker. Det finns en idé om ett ”swedski-kort” ett medlemskort laddat
med förmånliga erbjudanden. Kanske kan locka fler medlemmar?
SSF firar 100 år 2008 med stort firande.
VM i Åre gav ca +10 miljoner till SSF kassa.
Det ”nya” klubben on-line har haft utbildning men förbundet on-line får köra med
det gamla ett tag till.
Roffa tar upp frågan om vi ska stå för kostnaden för en kurs (pedagogik) i Gävle
riktad till ledare som i sin tur kan utbilda nya ledare. Kostnad 950 + resa.
Mötet beslutar att att stå för kostanden 950 + resa med båt-bil (motsvarande).
Skidtävling på fastlandet i januari. Mötet är positivt till att stå för kostnaderna för
två ledare. Mer info om hur många ungdomar och vilka åldrar som kan tänkas
vilja åka på något sådant.
12. Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Nästa möte är den 28 november kl 19.00 hos Roffa.
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