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Gotlands Skidförbund styrelsemöte.
Datum o tid: 2008-01-16 kl 19.00-21.15.
Plats: Hemma hos Lars-Börje Hellenberg
Närvarande:

Bert-Ola Wallin, ordf.
Rolf Pettersson

Sofia Carlsson
Arne Eklund

Anmält förhinder:

Anders Thunegard

Beata Waldenström

Förslag, diskussion
§1

Lars-Börje Hellenberg

Beslut

Mötet öppnas.
Ordförande hälsade de närvarande välkomna, tackade Sofia för Mötet öppnades.
väl utfört arbete med skidkontrollantutbildningen och öppnade
mötet.

§2

Fastställande av dagordning.
Eftersom ordinarie sekreterare inte var närvarande föreslogs
tillägg av § 2 a Val av sekreterare
§ 2a)
Val av sekreterare
Arne föreslogs som sekreterare för mötet.

§3

Arne valdes till sekreterare
för mötet.

Val av justerare
Rolf föreslogs justera mötesprotokollet.

§4

Dagordningen godkändes
med tillägg.

Rolf valdes att justera
protokollet.

Föregående mötes protokoll
§ 4a)
www.gotlandsrullskidvasa.se
Sidan skall släckas ner.

Att tävlingen inte genomförs 2008 bör finnas på Gotlands
Skidförbunds hemsida.
§ 4b)
Steg 1- utbildning
Tidpunkter och genomförande diskuterades.
§ 4c)
Styrelseprotokoll
Former från föreg. möte diskuterades och kompletterades.

Arne kontaktar Marcus
Gardelius och avbeställer
webhotellplatsen.
Bert-Ola formulerar och
lämnar till Rolf som för in
det på GSF hemsida.
Kan ev ske under hösten
och då med egna ledare.
Sekreteraren e-postar
protokoll till styrelsen för
granskning. Synpunkter.till
sekreteraren. Efter ca en
vecka publicerar Rolf
protokollet på hemsidan.
Justering av original vid
nästa möte.

Gotlands Skidförbund

§5

Protokoll
Styrelsemöte 2008-01-16

Ekonomisk redovisning.
Kassören redovisade att vi nu har övergått till Handelsbanken,
där vi behåller BankGirot från Swedbank och avslutar
PlusGirot i Nordea. Vi får för närvarande 2,25% ränta på
innestående medel.

§6

§8

Förskjuts och komprimeras
p g a snöbristen

Vid skidkontrollantutbildningen upptäcktes att distriktstyrelsen Vi prövar under 2008 med
får besluta att DM-stafettävlingar genomförs på två sträckor
två i DM-stafettlaget.
och med två tävlande i laget.
Lars-Börje gör underlag
med inbjudan som Rolf
lägger in på hemsidan.
Aktuellt från SSF.
Inget att rapportera

Aktuellt från GI
Idrottsgala planeras att genomföras januari nästa år. En
idrottsackademi är utsedd att arrangera och utse pristagare.

§9

Handelsbanken
Clearnr: 6638
Kontonr: 547 460 872
BankGiro: 720-7699

Tävlingsprogrammet
Brist på snö!!

§7
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Idrottsgala Januari 2009 på
Wisby Strand.

Övriga frågor
§ 9a)
Konstsnöanläggning
Ordf lyfte frågan och projektet diskuterades.

§ 9b)
Tunnel i Slite
Sofia har en idé om en skidtunnel i Slite. Överskottsvärme från
Cementa, ”is-skrap” från konstisbanan, tunnel i del av brottet
och biträde av GEAB. Idén togs emot positivt av styrelsen.
§ 9c)
Ännabodalägret i Kilsbergen
Gotlands klubbar inbjudna. Svaide och VOK har gjort
anmälan. P g a snöbrist är genomförandet osäkert.

§ 10 Nästa möte 2008-03-12
Mötet flyttas från 2008-03-19 till onsdagen 2008-03-12

Arbetet fortgår. Många
problem kvarstår. Bl a
miljökänsligt då en
anläggning kräver hög
elförbrukning.
Sofia kontaktar Cementa
och erfarna tekniker från
ishallsprojektet. På sikt bör
en arbetsgrupp tillsättas.
Nu kvarstår anmälan
från12 ungdomar från
VOK med två ledare. Kan
flyttas fram vid bättre
snötillgång.
2008-03-12 kl 19.00 hos
Arne på Strandvägen 36,
624 62 Fårösund

§ 11 Mötet avslutas
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet

Bert-Ola Wallin
Ordförande

Arne Eklund
Sekreterare

Rolf Petersson
Justerare

