Gotlands skidförbund
Årsmötesförhandlingar 2008
17 september 2008 kl. 19.00 i Träffpunkten, Fårösund
Närvarande:
Bert-Ola Wallin
Rolf Pettersson
Lars-Börje Hellenberg
Arne Eklund
Charlotta Dahl
Sofia Carlsson
Kjell Olofsson
Aina Österdahl
Niclas Callenmark
Anders Thunegard
Beata Waldenström

Bert-Ola Wallin hälsar välkomna. Ett kort sammandrag av den gångna säsongen som tyvärr
blev i princip helt grön. Några snöflingor räckte till enstaka skidtur men inga tävlingar. Därför
ställdes också Skidtinget in. Skidskolan har trotsat underlaget och varit mycket uppskattad.
Bert-Ola Wallin förklarar mötet öppnat.
§ 1 Upprop och fullmaktsgranskning.
Fullmakter (5 st) inlämnas för: Aina Österdahl VOK, Lars-Börje Hellenberg Stenkyrka IF,
Sofia Carlsson, Östergarns IK, Niclas Callenmark, Svaide/Roma, Kjell Olofsson KA3 IF.
§ 2 Fråga om mötets behöriga utlysande.
Mötet utlystes något sent i tidningen, men klubbarna har fått kallelse minst 14 dagar i förväg.
§ 3 Val av ordförande för årsmötet
Beslut enligt valberedningens förslag, Bert-Ola Wallin.
§ 4 Val av sekreterare för årsmötet
Mötet utser Beata Waldenström till sekreterare enligt valberedningens förslag.
§ 5 Val av justerare
Mötet utser Sofia Carlsson och Anders Thunegard att justera protokollet.
§ 6 Val av rösträknare
Mötet utser justeringsmän att bistå som rösträknare.
§ 7 Verksamhetsberättelse 2007/2008
Verksamhetsberättelsen godkänns och läggs till handlingarna.

§ 8 Revisionsberättelse 2007/2008
Ingen av revisoreran var närvarande vid mötet. Kjell Olofsson läser upp revisionsberättelsen.
Arne Eklund, kassör noterar att GRV påverkar två budgetår och att fonder har sålts och
därmed har tillgångarna ökat.
§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för 2007/2008
Mötet beslutar ansvarsfrihet.
§ 10 Faställande av verksamhetsplan och budget för 2008/2009
Bert-Ola presenterar verksamhetsplan och budget för kommande säsong.
Mötet beslutar att godta förslaget.
§ 11 Val av ordförande GSF för ett år
Bert-Ola Wallin väljs.
§ 12 Val av ledamöter i styrelsen
Följande omvaldes för 2 år: Lars-Börje Hellenberg.
Nyval av Charlotta Dahl och Anders Birgersson.
§ 13 Val på ett år av revisor
Nyval av revisor Ingmarie Bergman.
§ 14 Val på ett år av revisorssuppleant
Omval av Sven Olof Vestfeldt.
§ 15 Val av valberedning
Mötet föreslår omval av Kjell Olofsson (sammankallande), nyval av Stefan Persson och
Andreas Nikolausson.
Mötet godkänner förslaget.
§ 16 Val av ombud jämte suppleant till GI:s årsmöte
Mötet beslutar att frågan kan delegeras till styrelsen.
§ 17 Val av ombud jämte suppleant till SSF:s årsmöte
Mötet beslutar att frågan kan delegeras till styrelsen.
§ 18 Fastställande av anmälningsavgifter för 2008/2009
- ungdomar t.o.m. 16 år 50 sek
- övriga 100 sek
tävlingsavgiften 20 sek ligger i beloppen.
Mötet beslutar att förra årets belopp ska ligga fast.
§ 19 Fastställande av tävlingsprogram för 2008/2009
Onsdag 7 jan DM 15/5 ungdom DM – VOK
DM stafett (ej ungdom DM) – Stenkyrka. Föreslås flyttas till en närliggande lördag.
Eventuellt lördag 17 jan.
Onsdag 21 jan DM sprint (samtliga klasser) – Svaide-Roma
DM 30/10 (samt ungdomstävling) – Stenkyrka. Föreslås flyttas till en annan lördag så att
tävlingen inte krockar med ett inplanerat skidläger på fastlandet.
Lördag 14 feb DM 50/20 (samt ungdomstävling) – KA3 IF

Söndag 8 mars Skidfestival – Svaide-Roma
Synpunkter på förslaget:
Roffa: Uppmanar klubbarna att fylla på i tävlingskalendern med propagandatävlingar
m.m.
Frågan öppen om någon klubb har ytterligare något evenemang att presentera. Mötet
betonar vikten av stor flexibilitet i tävlingsprogrammet och att klubbarna hjälper varandra
så lång det går. Men som tidigare har betonats så ligger själva ”start”ordningen för
tävlingarna kvar.
Ordförande: frågar om kalendern med tillägg och anpassning kan fastslås.
Mötet beslutar att basen i tävlingsprogrammet ligger, men med flexibilitet i programmet
och möjlighet för klubbarna att fylla på.
§ 20 Lägerverksamheten 2008/2009
Sofia: meddelar att frågan om klubbarna har några planer eller önskemål på kurser,
föreläsningar eller läger har gått ut långt i förväg, men att endast ett svar har inkommit.
Aina: meddelar att VOK planerar för såväl barmark som snöläger och att
barn/ungdomsläger finns bokat. Harsa är bokat 26-31 december 2008, eventuellt med
förlängning över nyår om det finns tillräckligt många som är intresserade. Ånnaboda är
bokat 31 januari – 1 februari 2009.
§ 21 Föranmälda motioner
Inga skriftliga föranmälda motioner finns.
Övrigt:
Niclas Callenmark: tipsar om flera intressanta arrangemang vid Svaide med bland annat
föreläsningar och träning. Påpekar också att undersökningen om en eventuell skidtunnel i
Slite bör fortsätta trots det långt gångna arbetet med konstnöanläggning vid VOK-Svaide.
Eftersom konstsnöanläggningen är mobil finns det inget som hindrar att den kan användas
även vid en Slite-anläggning.
Mötet: frågar om Tjelvar har sin skidsektion kvar?
Kjell: Med anledningen av förbundets 50-årsjubileum kanske en tävling skulle kunna
anordnas i samband med firandet?
§ 22 Mötets avslutande
Bert-Ola avslutar mötet genom att avtacka Rolf Pettersson och Arne Eklund för deras tid
och stora engagemang i förbundet samt hälsar Charlotta Dahl och Anders Birgersson
välkommen till förbundet.
Ordförande:

Sekreterare:

Bert-Ola Wallin

Beata Waldenström

Justeras:

Justeras:

Sofia Carlsson

Anders Thunegard

