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Protokoll fört vid styrelsemöte för Gotlands skidförbund
Datum:
Plats:

2014-12-03
Hemma hos Eva Buskas, Visby

Närvarande:

Anders Birgersson
Maja Wressel
Eva Buskas
Lotta Dahl
Stefan Buskas
Stefan Persson

anders.birgersson@cementa.se
maja.wressel@hotmail.com
eva.buskas@gotlandsallehanda.se
lotta@charlottendal.net
s.buskas@telia.com
stefan.persson@comai.se

Frånvarande:

Anders Birgersson

asa.abel@gotland.se

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

1 Mötets öppnande
Vice ordföranden Stefan Buskas hälsar alla välkomna och förklarar mötet för öppnat.

2 Genomgång av föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

3 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

4 Ekonomi
Lotta lämnade en ekonomisk rapport. GSF har fått pengar från skidförbundet. 32 anmälningar till
Harsa, varav många har betalt.

5 Nytt från svenska skidförbundet och SISU
Inget särskilt att rapportera från svenska skidförbundet.
Värdegrundsarbetet som Gotlands skidförbund kommer emanera i ett extra skidting i samband med
Lickershamnsrännet. Det finns ett förslag framtaget genom styrelsens försorg men visionen är ännu
inte satt, utan behöver hanteras. (Inbjudan biläggs protokollet.) Efter hantering vis extra skidting så
antas dessa av styrelsen som gällande för Gotlands skidförbund.

6 Nytt från klubbarna
Svaide Roma SOK kommer att göra en film för att promota rullskidåkningen på Gotland. Detta
kommer att ske vid Gråbo och Maja redigerar och lägger ut på YouTube.
Stenkyrka IF har röjt skidspåret och ska även byta ut belysningen på elljusspåret.
VOK är villiga att anta utmaningen att arrangera GM 2017 om det går att få fram en tävlingsledning
för. Arbetet med att få ihop en tävlingsledning fortgår. Kontakt behöver tas med Kultur- och
fritidsförvaltningen rörande inköp av EMIT-system för tidtagning.
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7 Planering inför tävlingarna kommande säsong
Anders håller på att arrangera en TA-utbildning på Idrottens hus, för de i klubbarna som hanterar
detta. I samband med detta så läggs säsongens tävlingar upp.
Lotta kollar upp vilka plaketter som behövs köpas in.

8 Nästa möte
Nästa möte är

9 Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet för avslutat.

Stefan Buskas
Vice ordförande

Stefan Persson
Sekreterare

