Styrelsemötesprotokoll
Gotlands Skidförbund
Tid och plats: 26 august 2008 hos Sofia Carlsson
Närvarande: Bert-Ola Wallin, Sofia Carlsson, Rolf Pettersson, Arne Eklund och
Beata Waldenström
Ej närvarande: Lars-Börje Hellenberg och Anders Thunegard
1. Mötet öppnas av ordförande Bert-Ola
2. Dagordningen faställdes.
3. Till justerare utses Roffa
4. Föregående protokoll justerades: mötet med Cementa har inte blivit av ännu,
men skall bokas. Roffa och Bert-Ola var på Skidtinget.
5. Ekonomisk redovisning: Arne redovisar att årsbokslut (halvårsskiftet) är klart
och att det inte finns något att anmärka på. Fonderna sålda men beloppet är ännu
inte placerat. Vi har avslutat alla banker utom en, Handelsbanken. Vi har nu
endast Bankgiro kvar.
6. Ekonomiskt stöd till konstsnöanläggning. Att ta ställning till om GSF kan bidra
med 30 000. Det stora frågetecknet är driften. Vi vill veta mer om detta. Möte
skall bokas med någon ur konstsnögruppen.
I princip var vi för bidraget men med förbehåll att även övriga tänkta bidrag
kommer in. Efter föredragning av VOK projektledare beslutade avdela 30000 kr
till konstsnöanläggningen vid VOK och Svaide/Roma skidanläggningar.
7. SSF. Gåva till SSF som fyller 100 år. Vi beslöt att ge bidrag 500 sek till en fond
“hjärtat slår för skidor”.
Förbundsmötet I Saltsjöbaden 10 december åker Bert-Ola på.
8. GI. Gåva till GI som fyller 100 år. Vi beslöt att ge bidrag 500 sek till ny fond.
SDF-bidragen har fått nya bestämmelser. Medlemsantal ska redovisas i februari
varje år och det sker sedan en preliminär utbetalning i mars (baserat på bidragets
storlek året innan). Slutlig betalning sker sedan i juni.
9. Inför årsmötet. Plats: Träffpunkten Fårösund den 17 september 2008 kl. 19.00
Lägg till information om skidskolan i verksamhetsberättelsen.
Valberedningen arbetar för att hitta nytt folk att ersätta dem som snart lämnar
styrelsen.
10. Övriga frågor. Skidupptakt inför kommande säsong.
11. Nästa möte. I samband med årsmötet håller vi styrelsemöte en halvtimme före.
Den 17 september kl 18.30 träffpunkten Fårösund. Kronhagsvägen 31.
12. Mötet avslutas.
Ordf. Bert-Ola Wallin

Sekr. Beata Waldenström

just.Roffa Pettersson
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