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Protokoll fört vid styrelsemöte för Gotlands skidförbund
Datum:
Plats:

20011-05-12
Hejnum

närvarande:

Anders Birgersson
Lotta Dahl
Christer Liljegren
Maria Jansson
Mattias Vejlens

ej närvarande:

Lars-Börje Hellenberg, Ingmar Pettersson

anders.birgersson@cementaresearch.se
lotta@charlottendal.net
christer.liljegren@hotmail.com
lammlady@live.se
mattias.vejlens@telia.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
En enkät har kommit från förbundet i förkortad version. Vi svarar.
Inbjudningar till olika läger och utbildningar finns på IdrottOnline.
Direktlänk: http://www1.idrottonline.se/Supportonline/Utbildning/
Några andra tips under sommaren:
Rullskidläger i Ulricehamn 1-3 juli
direktlänk: http://www.langd.se/inbjudan-till-rullskidlager-i-ulricehamn-1-3-juli-2011.4917589.html

Hanna Falks sommarskidskola 12-14 aug i Ulricehamn:
direktlänk: http://www.uifskidor.nu/inbjudan%20till%20hannas%20sommarskidskola.pdf

(Hanna Falk finns även på Facebook!)
Rapport från Götalandsting
Mattias och Anders deltog i Götalandstinget 2011. Då diskuterades bland annat att det är viktigt att
klubbarna börjar använda TA-systemet för att distriktet ska kunna få tillbaka pengar för tävlingarna.
Vidare diskuterades indelningen av DM-klasser och när/hur de avgörs/anordnas(läs mer under
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punkten ”Tävlingar och arrangemang 2011/2012) En längre redogörelse från Götalandstinget finns
som bilaga i detta protokoll.
Utbildning
En barnledarutbildning Steg 1 kommer att anordnas helgen den 10-11 september samt kvällen den
14 september. Mattias och Anders kommer att hålla i utbildningen.
Tävlingar och arrangemang 2011/2012
Fårölägret anordnas 11-13 november. Alla klubbar är välkomna och förhoppningsvis kommer även
klubbar från fastlandet att delta.
Harsa skidläger 2-7 januari 2012.
Götalandsmästerskapen 2012 hålls i slutet av januari eller början av februari (ej ännu fastställt). Vi
ska försöka delta från distriktet och därför föreslås att DM-tävlingarna slås ihop till en helg samt
ytterligare ngt långlopp el liknande i februari. Se protokoll från Skidtinget den 14 maj 2011 för mer
information om detta.
En ändring i reglerna avs. deltagarantalet i stafetten för ungdomar kommer att göras.
Målsättning och strategi
Följande tycker vi att det är viktigt att arbeta med inom distriktet just nu: Att få in fler ungdomar
främst i andra klubbar än VOK som i sin tur bjuder in/hjälper de andra klubbarna.
Övrigt
Styrelsen kommer att uppmärksamma Rolf Pettersson.
Nästa möte
Nästa möte hålls hos Mattias den 20juni klockan 18.30.
Mötet avslutas
Ordförande avslutade mötet.

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

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

Maria Jansson
Sekreterare

Lotta Dahl
Justerare
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BILAGA – sammanfattning Götalandstinget 2011

TA och SFF-timing (Emit)?
TA-systemet är det som gäller. Vi måste in i det NU.
Oklart om och i så fall vilket chipsystem som ska användas. Tanken är att varje åkare har ett
personligt chip (jfr OL). Frågan har skickats vidare till SSF. Klargörande krävs snabbt!
Strategiplanen
Enkät har gått ut till klubbarna – var är den? Svara snabbt.
Infosystem
Facebook eller liknande har börjat användas för snabba sammankomster och tävlingar (!) helt
utanför SSF:s regi. Är vi helt ute – vi måste hänga med. SMS från dator mm
Idrottslyftet och skolan
Bra möjlighet att få in idrotten till nya målgrupper. Använda fas 3-folk för detta? Svårigheter med
handledning.
Distriktens organisation
Många distrikt jobbar i kommittéer, inte som vi med enskilda personer som har hela ansvaret. Vi är
små men kan vi göra något för att utveckla detta?
Anläggningar/arenor
Mycket viktigt att vi har bra arenor och anläggningar. En överlevnadsfråga.
Bilda en grupp på Gotland runt detta?
Momsfrågan
Gemensam skrivelse från Götalandstinget. Viktigt att alla reagerar.

Mästerskapsklasser – indelning
Oklart om distrikten/arrangören kan bestämma om vilka klasser som ska ingå i DM. Stor förvirring
med olika besked från SSF. Götalandstinget har begärt av SSF att en gång för alla klargöra detta
före sommaren.
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Götalandsmästerskapen 2012
Landsbro IF skidor arrangerar.
21-22 januari om inte obs-tävling för juniorer körs då, då blir det 4-5 februari.
Vi har sett arenan!
Ca 1,5 timmars körning från Oskarshamn.
DM-helg – rekommendation
14-15 januari.
Andra distrikt kör 2-3 DM-tävlingar under en helg och inga andra DM.

Utbildning
Kritik mot SSF:s framförhållning för utbildningar.
Glöm inte utbildningstrappan.
Ny utbildning för föräldrar.
Konstsnöutbildning i Ulricehamn i oktober!
Arrangörsutbildning i september-oktober Småland.
Arrangörsträff i Tranemo (V-götaland) 26 sept.
Nästa Götalandsting
Bengtsfors i Dalsland 4-5 maj.

