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Protokoll fört vid styrelsemöte för Gotlands skidförbund
Datum:
Plats:

2012-03-14
Etelhem

närvarande:

Anders Birgersson
Lotta Dahl
Mattias Vejlens
Ingmar Pettersson
Maria Jansson

anders.birgersson@cementaresearch.se
lotta@charlottendal.net
mattias.vejlens@telia.com
ingemar.etelhem@swipnet.se
lammlady@live.se

Ej närvarande:

Helena Allgulander

helena.allgulander@gmail.com

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

Mötet öppnas
Ordförande förklarade mötet öppnat.
Val av protokollförare
Maria valdes till sekreterare för mötet
Val av justerare
Lotta valdes till justerare för mötet.
Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes. En justering gjordes på föregående protokoll, kostnaden på Elljuscupen
är 40kr/deltagare och gång.
Ekonomi
Lotta lämnade ekonomisk rapport. Ekonomisk redovisning ska göras till GSF av tävlingarna
Götlandsmästerskapen (Mattias), Kalle och Folksam (Lotta), Harsa (Anders).
Nytt från förbund och distrikt
Anders och Maria representerar Gotlands Skidförbund på SISU’s och Gotlands Idrottsförbund
årstämma på Suderbys den 29 mars.
Gymnasiets idrottsprofil: skidor
Vi har beslutat att satsa på idrottsprofil skidor inom Region Gotland efter förfrågan från Gotlands
Idrottsförbund.
Skidting
Årets Skidting i Svaidestugan hålls den 25 mars klockan 13.00. Alla skidvänner inbjuds. Utvärdering
av årets säsong. Förslag till tävlingsprogram 2012-2013 presenteras. Läger och träningsverksamhet
diskuteras. Prisutdelning Elljuscupen.
Elljuscupen
Priser för Elljuscupen kommer att köpas in för 1000kr.
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Genomförda tävlingar under säsongen 2011-2012
Samtliga planerade DM-tävlingar genomfördes.
På Götalandsmästerskapen deltog sju ungdomar (tre ledare) i Landsbro.
Kalle Anka Cup deltog fyra ungdomar (två ledare) i Sveg.
Folksam Cup deltog en deltagare (en ledare) i Junsele.
Ett antal gotlänningar deltog under Vasaloppsveckan.
Elljuscupen har genomfört fyra av sina fem tävlingar. (Imorgon går den femte av stapeln)
Förslag till tävlingsprogram 2012-2013
DM: DM-helg med sprint och stafett (separata dagar). En kväll med 15/10, En helg med 30/20.
Elljuscupen fem gånger. Exempelvis Svaide, VOK, Stenkyrka, Stånga?
Utöver detta får gärna klubbarna anordna egna tävlingar.
Övriga frågor
Diskussion om tävlingar och läger under nästa säsong.
Avseende TA-systemet kommer klubbarna att behöva utse en representant senast 1 april.
Tävlingskalender ses över och revideras till kommande säsong. Ska innehålla exempelvis mall
inbjudan, annons mm
Hur ska vi få (bättre) sponsring?
Kommande möte
Den 18 april klockan 18.30 hos Maria. Den 23 maj 18.30 hos Helena?
Mötet avslutas
Ordförande avslutade mötet.
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Maria Jansson

Lotta Dahl

Sekreterare

Justerare

