Styrelsemötesprotokoll
Gotlands Skidförbund
Tid och plats: 14 januari 2009 hos Anders Birgersson
Närvarande: Bert-Ola Wallin, Anders Birgersson, Anders Thunegaard, Sofia
Carlsson, Lotta Dahl, Lars-Börje Hellenberg och Beata Waldenström.
Gäst: Mattias Vejlens för Konstsnöprojektet.

1. Mötet öppnas av ordförande Bert-Ola
2. Dagordningen faställdes med tillägg för en punkt där Mattias Vejlens får
presentera status för konstsnöanläggningen.
3. Till justerare utses Anders Birgersson
4. Föregående protokoll har inte justerats och lämnas därför till nästa möte.
5. Ekonomisk redovisning: Lotta gör kort redovisning av det ekonomiska läget
som ser bra ut. Flyttat över kapital till konto med betydligt bättre ränta.
6. Tävlingsprogram utskickat. Frågan är om Tjelvar ska stå med på någon tävling.
Beslutar att Tjelvars tävling övertas av Stenkyrka istället.
7. Steg 1 utbildning: Anders B och Sofia syr ihop en utbildning. Sofia kollar med
SISU. Det finns bra DVD-material för tekniken i allmänhet. Det framhålls vikten
av att också kunna lära ut skatetekniken.
Funktionärsutbildning: det har tidigare varit utbildning i tävlingsbestämmelser,
men nu finns det ett behov av att lära ut det praktiska kring ett
tävlingsarrangemang (inbjudan, press, anmälningar, resultat mm).
Sofia kontaktar Skidförbundet om de har något material centralt.
Unga ledare: Inbjudan till ett möte angående “unga ledare”. Detta är etablerat
inom orienteringen men inte inom skidsporten. Vi är inte riktigt där ännu och
beslutar att avvakta med detta.
Konstsnö: Mattias redovisar bakgrunden till projektet och beskriver statistik från
bland annat väderstationer som ligger till grund för planeringen. Mattias berättar
också om det finansiella läget samt hur anläggningen planeras se ut och fungera.
Det planeras för en mobil anläggning som kan användas på det båda klubbarna
VOK och Svaide (samt naturligtvis kunna lånas/hyras ut även till andra).
Nästa möte i projektet är med Leader+ den 29 januari 2009.
Ett behov som man redan nu ser är en beganad pistmaskin som kan underlätta att
sprida snön i spåren.
Det finns ett önskemål att åka på studiebesök till andra anläggningar med
konstsnö och se hur de har löst det praktiska. Eventuellt kan man göra detta i
samband med ett tävlingsarrangemang.
8. Skidförbundet 50 år 2009. Lars-Börje har redan börjat samla bakgrundsfakta
och historier från förr. Om det finns snö kanske det kan bli en jubileumstävling.
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Kontrollera vilket datum förbundet verkligen bildades och försöka ha firandet så
nära det datumet som möjligt. Uppmärksamma de skidåkare som utmärkt sig
genom åren. Eventuellt ha middag/fest.
9. SSF. Bert-Ola var på årsmötet i Saltsjöbaden. Man beslöt att medlemsavgifterna
skulle ligga kvar på sammma nivå som 2008. Ståhlberg avgick och ny
ordföranden är Mats Orrjes.
10. GI den 24 januari 2009. Styrelsen bjuds på galan (inte middagen för den är
slutsåld). Den som vill gå anmäler till Bert-Ola.
GI ska hålla utbildning i hemsidor och Idrott-on-line i februari.
11. Kalle Anka, Folksam cup. De flesta tävlingarna är skate och vi är inte redo för
detta ännu. Bättre att leta efter klubbtävlingar istället. T ex Smålands skidförbund
anordnar tävling Nybro Ski den 7-8 februari.
Beslutas att GSF stöttar ekonomiskt.
12. Skidmärken: detta är efterfrågat och poulärt hos barn och ungdomar. Beslutas
att detta ska köpas in om det blir någon tävling denna säsong.
Fråga om utbildningsmaterial på video och DVD ska finnas ute i klubbarna.
Beslutas att GSF kan köpa in utbildningspaket som klubbarna kan låna. Anders B
ska kontrollera om det finns något bra paket att köpa.
Förbundets hemsida är under all kritik. Den måste framförallt uppdateras. Nu
ligger det dessutom felaktiga protokoll ute. Vi måste hitta någon som kan hjälpa
oss och vara web-ansvarig. Det finns några förslag och dessa ska tillfrågas.
12. Nästa möte: den 11 mars kl. 19.00 hos Anders Thunegaard.

14. Mötet avslutas.
Ordf. Bert-Ola Wallin

Sekr. Beata Waldenström

just.Anders Birgersson
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