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Protokoll fört vid styrelsemöte för Gotlands skidförbund
Datum:
Plats:

2011-06-20
Visby, hemma hos Mattias

närvarande:

Anders Birgersson
Lotta Dahl
Christer Liljegren
Lars-Börje Hellenberg
Mattias Vejlens

ej närvarande:

anders.birgersson@cementaresearch.se
lotta@charlottendal.net
christer.liljegren@hotmail.com
lars-borje.hellenberg@telia.com
mattias.vejlens@telia.com

Ingemar Pettersson, Maria Jansson

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

Mötet öppnas
Ordförande förklarade mötet öppnat.

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

Val av protokollförare
Mattias valdes till sekreterare för mötet

Val av justerare
Lotta valdes till justerare för mötet.

Tidigare protokoll
Protokoll från 2011-05-12 gicks igenom.

Ekonomi
Lotta lämnade ekonomisk rapport.

Skrivelser från förbund och distrikt
Inga skrivelser hade inkommit.

Utbildningar
Barnledarutbildning (steg 1) kommer att hållas den 10-11 sept (heldag), 14 sept (kväll) samt praktik
med VOK:s barn/ungdomsträning under hösten. Inbjudan har gått ut till klubbarna. Sista
anmälningsdag är 31 aug. Anders och Mattias håller i utbildningen.
Småland ska håll en arrangörsutbildning i sept-okt. I första hand försöker vi hänga på denna
utbildning. Går inte det så får vi försöka ta hit någon som kan hålla utbildning för oss här på Gotland.
Mattias bevakar.
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Skidting
Mattias rapporterade kort från det gotländska skidtinget.

Tävlingar och arrangemang 2011/2012
Förslag på kommande års tävlings- och arrangemangsprogram diskuterades. Följande förslag kom
mötet fram till:
När
Slutet av augusti alt.
okt
11-13 nov
To 15 dec, kväll
To 29 dec, kväll
2-7 jan
Sö 8 jan
Lö 14 jan, fm
Lö 14 jan, em
Sö 15 jan
21-22 jan
Sö 29 jan
To 2 feb, kväll
To 16 feb, kväll
17-19 feb ?
Lö 18 feb
Sö 19 feb, fm
Sö 19 feb, em
24 feb-4 mar
To 8 mar, kväll
10-11 mar ?
Sö 25 mar

Vad
Skidupptakt med Robin från skidgymnasiet Mora (förslag från
Jerker Loré)
Fåröläger
Elljuscupen deltävling 1
Elljuscupen deltävling 2
Harsaläger
Lickershamnsrännet
DM Sprint
DM Stafett
DM 15/10 km + UDM
Götalandsmästerskapen Landsbro
DM 30/20 km
Elljuscupen deltävling 3
Elljuscupen deltävling 4
Kalle Anka cup Sveg (om samma helg som 2011)
Gotland Ski marathon, 50 km
Barnens vasalopp
Tjejmilen
Vasaloppsveckan
Elljuscupen deltävling 5
Folksam cup Junsele (om samma helg som 2011)
Gotlands skidting, prisutdelning elljuscupen

Närmare regler för cupen måste bestämmas.

Arrangör
Svaide ?
VOK
?
?
VOK
Stenkyrka
VOK ?
VOK ?
Svaide ?
Garda ?
?
?
Stenkyrka ?
VOK
VOK
?
GSF
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Årsmöte
Årsmötet den 28 sept och vad som måste göras inför det diskuterades. Årsmötet hålls den 28 sept i
Gardas regi, preliminär plats är Etelhems bygdegård. Mötet beslutade om följande tidplan för
kallelser, utskick mm:
Juni

31 aug

7 sept

20 sept
24 sept
28 sept

Kallelse med datum, tid, plats
skickas till klubbarna. Sista
datum för motioner (31 aug)
anges i kallelsen
Sista dag för inlämnande av
motion till årsmötet, lämnas till
styrelsen
Styrelsemöte då utskick till
klubbarna görs klart, direkt
efter skickas följande ut:
-Påminnelse av kallelse
-Blankett fullmakt
-Föredragningslista
-Röstlängd
-Verksamhetsberättelse
-Förvaltningsberättelse
-Revisionsberättelse
-SDF-styrelsens förslag till
mötet (i dagsläget enbart
skidprogrammet)
-Inkomna motioner
Annons lämnas in till GT, GA
Annons i GT, GA
Årsmöte

Mattias/Maria

-

Färdigställs av:
Maria
Maria
Anders
Maria
Maria, Anders
Lotta
Lotta (revisorer)
Mattias

Maria
-

Övriga frågor
Gotlands skiddräkt till ungdomar diskuterades. Det vore bra om ungdomarna körde Folksam och
Kalle Anka cup i gotlandsdräkten. Den är dock ganska dyr och ungdomarna har svårt att ha råd med
den. Det skulle vara bra om skidförbundet kunde hjälpa till att fixa sponsring av dräkterna och/eller
ägde dräkterna och lånade ut dom till aktiva ungdomar så länge de tävlar för Gotland. Mötet
beslutade inget i frågan men kommer att ta upp frågan på nytt.

Mattias Vejlens
Sekreterare

Lotta Dahl
Justerare

