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Protokoll fört vid styrelsemöte för Gotlands skidförbund
Datum:
Plats:

2012-01-18
Hejnum

närvarande:

Anders Birgersson
Lotta Dahl
Mattias Vejlens
Ingmar Pettersson
Helena Allgulander

anders.birgersson@cementaresearch.se
lotta@charlottendal.net
mattias.vejlens@telia.com
ingemar.etelhem@swipnet.se
helena.allgulander@gmail.com

Ej närvarande:

Maria Jansson

lammlady@live.se

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

Mötet öppnas
Ordförande förklarade mötet öppnat.
Val av protokollförare
Mattias valdes till sekreterare för mötet
Val av justerare
Lotta valdes till justerare för mötet.
Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
Ekonomi
Lotta lämnade ekonomisk rapport.
Nytt från förbund och distrikt
Mycket informationen har kommit via e-post och har vidarebefordrats direkt till klubbarna.
Läger
Harsa genomfört 38 deltagare med kö på 9 personer. 23 barn- och ungdomar deltog. Nästa år blir
lägret över nyårsafton.
Distriksmästerskap och snöläge
DM 14-15 jan flyttas fram till 4-5 febr.
Lördag 4:
Sprint fristil kl 10.00, Stafett klassisk/fristil kl 14.00. Arrangör VOK.
Söndag 5: 15/10 + UDM klassisk. Arrangör Svaide Roma.
Om inte denna helg kan genomföras får tävlingarna genomföras utspridda under flera kvällar.
Om det inte kommer snö till den 29 jan flyttas DM 30/20 till 18 februari.
Elljuscupen
Två tävlingar genomförda med 20 deltagare varje gång. Tävlingarna har genomförts genom löpning
p.g.a. snöbristen. Nästa år bör vi kanske inte ta ut avgift för ungdomar. I år är kostnaden 20 kr för
alla.
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Deltävling 3 går den 2 februari vid Gardestugan. Om enbart konstsnö finns blir det vid Svaide eller
VOK.
Götalandsmästerskapen
VOK skickar 6 ungdomar från H13 till H17-20. 2 ledare deltar.
Kalle Anka cup och Folksam cup
Alla klubbar bör fråga sina ungdomar om intresse. Anmäl intresse till Mattias.
Folksam-ändringen blev beslutad. Vi var negativa till det (se tidigare protokoll). Det innebär en dag
extra för oss att resa.
Tävlingsdräkt, GSF-västar till Folksam och Kalle
Beslutades att ungdomarna kör i Gotlands tävlingsdräkt (som vasaloppsåkarna). GSF köper in ett
antal som sedan lånas ut till aktuella Kalle och Folksam-ungdomar. Sponsorer måste fixas. Dräkten
fixar vi till nästa år.
Till detta erbjuds ungdomarna en väst (Craft blå-svart?) med Gotlandstryck som de får köpa på
hösten till reducerat pris. Västen försöker vi få fram till årets Kalle och Folksam (Anders fixar).
Övriga frågor
Från tidigare protokoll:
 Postboxen är uppsagd.
 Medaljer och klassindelning är fixat av Anders B och Lotta.
 ”Skidkalendern” ej utskickad. Görs omedelbart och bearbetas under vintern/våren.
 Ansvar för olika områden diskuterades och beslutades enligt följande:
- Ungdomsansvarig inkl Folksam och Kalle: Mattias
- Utbildning: Helena tillfrågas av Anders
- Tävling: Anders under ett år (utser också GSF-representant till tävlingarna)
- Läger: Maria tillfrågas av Anders
- Sponsring: bör finnas en utsedd person men inget bestämdes på mötet
 Idrottsprofil Skidor på gymnasiet. En ungdom har sökt lokal idrottsprofil skidor. Andreas
Nikolausson är tillfrågad som ledare och är positiv. Vi avvaktar nu förfrågan från Regionen.
Lotta är kontaktperson för detta.

Nästa möte
Onsdag den 14 mars kl 18.30 hos Impen i Etelhem.
Mötet avslutas
Ordförande avslutade mötet.

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

------------------------
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Mattias Vejlens

Lotta Dahl

Sekreterare

Justerare

