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Gotlands Skidförbund styrelsemöte.
Datum o tid: 2008-03-12 kl 19.00-21.00.
Plats: Hemma hos Arne Eklund
Närvarande:

Bert-Ola Wallin, ordf.
Rolf Pettersson

Sofia Carlsson

Arne Eklund

Anmält förhinder:

Anders Thunegard

Beata Waldenström

Lars-Börje Hellenberg

§1

§2

a)

Förslag, diskussion

Beslut

Mötet öppnas
Ordförande hälsade de närvarande välkomna och
öppnade mötet.

Mötet öppnades.

Fastställande av dagordning
Eftersom ordinarie sekreterare inte var
närvarande föreslogs tillägg av § 2 a Val av
sekreterare

Dagordningen godkändes med
tillägg.

Val av sekreterare

Arne föreslogs som sekreterare för mötet.
§3
§4
a)

Val av justerare
Sofia föreslogs justera mötesprotokollet.

§6

§7

Sofia valdes att justera protokollet.

Föregående mötes protokoll
§9b

Tunnel i Slite

Sofia har kollat med ansvarig på ishallen, som
tror mer på konventionellt spår med ”skrap” från
ishallen. Kylslingor i banan liksom Cementas
dräneringsvatten till snökanon diskuterades.
Cementa kan eventuellt ställa upp med ”tjänster”
och ”resurser” men inte direkt ekonomiskt
bistånd.
§5

Arne valdes till sekreterare för
mötet.

Ekonomisk redovisning
Kassören redovisade resultatet från Gotlands
RullskidVasa 2007.
Vår ekonomi är god och årets begränsade
aktiviteter har resulterat i minskade kostnader.
Götalands skidting i Göteborg 9-10 maj
Genomförs på hotell Heden från fredag kl 14.00
till lördag kl 14.00. Kostnad 1700kr/deltagare i
dubbelrum. Resa tillkommer.

En arbetsgrupp med Sofia, BertOla och Anders bildas.
Bl a undersöker de frågan vidare
och avser kontakta VD Cementa
och konsultera tekniskt
sakkunniga.

GRV 2007. Omsättning 24 800kr
och vinst 56kr.
Vi står ekonomiskt väl rustade
inför kommande säsong.
Bert-Ola och Rolf deltar.
Bert-Ola anmäler före 2008-03-31.

Aktuellt från SSF.
Inget att rapportera
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§8
a)

Protokoll
Styrelsemöte 2008-03-12

Aktuellt från GI
SDF konferens 24 april

Anordnas i Rackethallen Visby torsdagen den 24
april kl18.30.
b)

a)

Bert-Ola ser gärna att fler i
styrelsen deltar. SDF-konf. 24
april kl 18.30 i Rackethallen.

GI/SISU årsstämma 3 april

Deltagandet i årsstämman diskuterades. Vi har
tidigare varit representerade med en eller två ur
styrelsen. Två bör delta.
§9
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Bert-Ola deltar och talar med
Beata om hon har möjlighet att
delta.

Övriga frågor
Folksam fonder

Vi äger i dag Folksam Idrottsfond, Folksam
Förvaltningsfond och Folksam Aktiefond Europa.
Enligt tidigare styrelsebeslut skall fonderna
försäljas efter utdelning i mars.

§ 10 Nästa möte 2008-04-16. Skidting?
På grund av den snöfattiga vintern finns inte behov
av att genomföra Skidting.

Fonderna skall försäljas. Kassören
Arne Eklund (471022-3217).ges
fullmakt att försälja fonderna.
Behållningen skall tillföras
Gotlands Skidförbund bankgiro
320-0938 i Handelsbanken.
Årets skidting inställt. Bert-Ola
formulerar och Rolf rättar upp
hemsidan.

Hur skall vi göra med vinterns skidprogram på
hemsidan? Kan vi vara säkra på att snön inte
kommer?

Programinformationen tas bort
från första sidan.

Plats för nästa ordinarie styrelsemöte diskuterades.

2008-04-16 kl 19.00 hos Anders
Thunegard i Stora Tune, Väte.

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

Bert-Ola Wallin
Ordförande

Arne Eklund
Sekreterare

Mötet avslutades.

Sofia Carlsson
Justerare

