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Protokoll fört vid styrelsemöte för Gotlands skidförbund
Datum:
Plats:

2012-10-31
Slite

närvarande:

Anders Birgersson
Lotta Dahl
Mattias Vejlens
Eva Buskas
Måns Öhman

anders.birgersson@cementaresearch.se
lotta@charlottendal.net
mattias.vejlens@telia.com
eva.buskas@gotlandsallehanda.se

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.
Ekonomisk rapport
Lotta avlade ekonomisk rapport.
Torsbylägret 2012
Mötet beslutade att GSF sponsrar medföljande ledare med 500 kr styck (totalt 1000 kr).
Nytt från förbund och distrikt
Skidkonvent
Anders avlade rapport. Idrottspsykologi, anläggning (hur underhålla, göra spår, göra snö, arenor),
bloggkampen, Sportkronan (klubbarna kan söka sponsring från Team Sportia, länk via
www.skidor.com ).
Kick off Kalle Folksam cup
Anders informerade om kickoff för Kalle Anka och Folksam cup på Bosön. I stort sett samma
upplägg. Viktigt att uppvärmning inför tävlingar sker på rätt sätt, åkriktning viktigt, kommer medföra
diskning om man åker mot körriktning. Sista året Sveg för Kalle och Junsele för Folksam. Nya
arrangörsklubbar sökes. Tävlingarna går 2013 huvudsakligen i klassisk stil. Roliga övningar
förevisades.
Gotland och Folksam-Kalle
Gotland åker med Gästrike och Upplandsbussen.
Regler för uttagning till Kalle och Folksam ska vara desamma som förra året. Viktigt att de
ungdomar vi skickar har tävlat. Mattias uppdaterar förra årets uttagningsregler.
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Tänkbara ledare
Folksam: Anders B.
Kalle: Höra med de som var med förra året
Gotlandsklubbarna uppmanas att höra med sina ungdomar vilka som är intresserade och hör sedan
av sig till Mattias.
Skiddräkter
Mattias förevisade de nya skiddräkterna.
Utbildning TA
Ludvig Remb, skidförbundet kommer hit den 10-11 november för TA-kurs. Information från SSF på
lördag eftermiddag, kurs på söndag 9-12 i Idrottens hus.
Harsalägret
30/12-5/1.
Pris 2700 kr (vuxna), 1700 kr (<13 år) + resa.
56 platser, vi åker storbuss
Anmälan till Anders B. inbjudan på gång.
Idrottsgymnasiet
Regionen vill dra ner. Möte imorgon Regionstyrelsen. IG läggs ner om inte Regionstyrelsen läger till
mer pengar. Oklart vad som gäller för Idrottsprofilen (som vi har). Vi har ännu inte fått något avtal
för denna termin.
Övriga frågor
PM skidtävlingar gjordes klart, kvar att göra är mallar för inbjudan. PM elljuscupen revideras så det
stämmer efter detta pm. Mattias fixar.
Kommande möte
Nästa möte är hos Mattias den 5 december klockan 18.30.
Mötet avslutas
Ordförande avslutade mötet.

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

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

Mattias Vejlens

Lotta Dahl

Sekreterare för mötet

Justerare

