Styrelsemötesprotokoll
Gotlands Skidförbund
Efter konstituerande möte vidtog ordinarie styrelsemöte, 8 oktober 2008
1. Mötet öppnas av ordförande Bert-Ola
2. Dagordningen fastställs efter tillägg av punkt 3,5 Föregående protokoll, samt
tillägg till punkt 9 med 9,1 och 9.2
3. Till justerare utses Anders B.
3,5 Föregående prokoll 080826 (hos Sofia) fastställs utan korrigering, protokoll
från Årsmötet 080917 ska korrigeras vad gäller §15.
4. Sammanträdesplanen bestäms till följande onsdagar och tid kl. 19.00
2008: 12 november, 2009: 14 januari, 11 mars (förberedelse för tinget),
22 april (Skidting 19.00 och styrelsemöte som börjar kl. 18.00), 13 maj,
26 augusti (inför årsmötet), 30 september (årsmöte).
I november ska kalendern och tävlingsprogrammet tas fram och fastställas.
5. Överlämnandet från Arne Eklund till Lotta är inte klart ännu.
6. Skidkalendern. Bert-Ola och Arne rättar upp den och mailar ut. Det går att
lämna in uppgifter fram till november-mötet. Maila ut till klubbarna att inkomma
med uppgifter. Även kontrollera om klubbarna bytt kontaktpersoner eller ändart
uppgifter från föregående år. VOK föreslår en ny tävling ”Företagsutmaning”.
7. Ski and Board Magazine. Ändra så att även Lotta och Anders B får ett
exemplar.
8. Konstsnöanläggning. Arbetet pågår.
9. Läger. I år blir det ett läger i Harsa över nyår och ett läger i Ånnaboda i januari.
Mötet beslutar att GSF ska bidra med två instruktörer till Harsa, som tidigare år.
Viktig att gå ut med inbjudan till alla klubbar om dessa läger. Anders B fixar.
9.1 SSF årsmöte. Vi ändrar gåvobeloppet från 500 sek till 1000 sek att gå till
fonden ”Hjärtat slår för skidor”.
9.2 GI. Planerade utbildningar gällande dels LOK-stöd men även i Idrotten-online. Mer information om detta senare.
10. Övriga frågor. Fråga om Roffa fortfarande kan hjälpa till med hemsidan
annars fråga ex Fredrik Gustavsson.
Anders B ska hålla i en steg 1 utbildning som ett led i sin egen utbildning. Detta
kan Sofia och Anders planera.
11. Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Nästa möte är den 12 november kl 19.00 hos Bert-Ola.
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