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Protokoll fört vid styrelsemöte för Gotlands skidförbund
Datum:
Plats:

20011-03-24
Etelhem/Garda

närvarande:

Anders Birgersson
Lotta Dahl
Christer Liljegren
Ingemar Pettersson
Maria Jansson
Kurt Lillro

ej närvarande:

Lars-Börje Hellenberg, Mattias Vejlens

anders.birgersson@cementaresearch.se
lotta@charlottendal.net
christer.liljegren@hotmail.com
ingemar.etelhem@swipnet.se
lammlady@live.se
lillron606@hotmail.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mötet öppnas
Ordförande förklarade mötet öppnat.
Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
Val av protokollförare
Maria valdes till sekreterare för mötet
Val av justerare
Lotta valdes till justerare för mötet.
Ekonomi
Lotta lämnade ekonomisk rapport.
Skrivelser från förbund och distrikt
Götalandstinget i Jönköping 6-7 maj, vi undersöker om några kan åka.
Årsstämma Gotlands idrottsförbund 31 mars på Suderbys Herrgård – svårt att få någon som deltar.
Tävlingar
Diskussion om hur upplägget av årets tävlingar gått. Klagomål på att det varit för få tävlingar med
tanke på att det var snö så länge.En önskan till nästa år är att fler tävlingar, utöver DM, arrangeras
främst av klubbarna men eventuellt även av GSF. Exempelvis kan anordnas ett ”breddlopp” där
man kan välja mellan olika distanser.
Nytt förslag på antal plaketter som ska delas ut finns. Kommer att presenteras på årets skidting.
Nästa år måste fler skatetävlingar anordnas.
Deltagande i Folksam Cup var lyckat. Hur många och vilka som skall åka kommande år bör
definieras (kriterier etc).
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Resor och läger
Distrikten Blekinge, Uppland, Gästrikland är intresserade av Fårölägret (november).
Harsa bokat som vanligt (trettonhelgen). Inbjudan kommer att skickas ut till klubbarna.
Utbildningar
Eventuellt anordnas barnledarutbildning i höst. Det finns behov av stöd till de andra klubbarna
(utöver VOK sam har en bra och fint fungerande barnverksamhet).
Önskemål om vuxenkurser. Vallakurs. Någon föreläsare?
Övriga frågor
Datum för Skidting är lördag den 14 maj kl.13.00 vid VOK-stugan. Start 10.30 för femkamp.
Lekar mm – Anders och Maria; Mat – Kurt, Ingemar och Lotta.
Inbjudan (där svar krävs) samt klubbannons i tidning - Maria
Problem med att få ut info om skidor – Maria mailar ut fråga om vilka som ska ha infon utöver
styrelsen.
Robin på skidgymnasiet i Mora kan komma hit och visa/lära oss teknik.
Den beslutades att den överskjutande delen för ledararvodet under Harsa betalas av Gotlands
skidförbund.
Diskussion om det går att köpa in en laptop till förbundet.
Nästa möte
Hos Anders Birgersson i Hejnum den 11 maj 18.30.
Mötet avslutas
Ordförande avslutade mötet.

------------------------

------------------------

Maria Jansson
Sekreterare

Lotta Dahl
Justerare

