Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte - Gotlands
skidförbund
Datum:
Plats:

2015-01-14
Hos Anders Birgersson, Hejnum

Närvarande:

Anders Birgersson
Maja Wressel
Eva Buskas
Lotta Dahl

anders.birgersson@cementa.se
maja.wressel@hotmail.com
eva.buskas@gotlandsallehanda.se
lotta@charlottendal.net

Frånvarande:

Åsa Abel
Stefan Persson
Stefan Buskas

asa.abel@gotland.se
stefan.persson@comai.se
s.buskas@telia.com

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

1 Mötets öppnande
Vice ordförande Anders Birgersson hälsar välkommen och förklarar mötet för öppnat.
2 Genomgång av föregående protokoll
TA-utbildning ännu ej genomförd eftersom det har varit svårt att få tag i folk. Hela
styrelsen bör vara med på TA-utbildningen när den blir av, för att sprida kunskapen.
EMIT-system till Götalandsmästerskapen 2017: initial kontakt tagen med kultur- och
fritidsförvaltningen.
3 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
4 Val av protokollförare
Eva Buskas valdes till sekreterare för mötet.
5 Val av justerare
Anders Birgersson och Eva Buskas utsågs till justerare
6 Ekonomi
Harsaredovisning återstår, inplanerad i slutet av januari.
7 Nytt från Svenska skidförbundet och Sisu
Har inkommit erbjudande om ledarutbildning. Eva skickar ut till klubbarna.
8 Nytt från klubbarna
Oklart läge med GM 2017. En handfull personer har anmält intresse/tackat ja till att
hjälpa till, men GM-ledning saknas ännu. Anders skickar frågan till VOK på nytt, inför
deras nästa styrelsemöte. I år är det nödvändigt att minst två gotlänningar åker till
skidtinget för att rekognosera inför GM.

9 Tävlingsläget
Svaidesprinten är framflyttad till reservdatum 3 februari. Första Elljuscupen avgjordes
på löpning.
Korrigering av tävlings-PM: Vi ändrar löpdistans på H/D13-14 från 5 km till ca 3,5 km.
Eva lägger in i PM på hemsidan.
Det föreligger olika tävlingsprogram. Påminn om ändrat datum för Elljuscupen 3 från 12
till 10 februari.
Ta bort datumruta längst ner på PM.
Om även Lickershamnsrännet blir inställt, ersätts den med
barmarksträning+burgare+extra skidting.
10 Planering inför extra skidting
Eva skickar ut inbjudan till klubbarna omgående.
Maja fixar inbjudan till alternativdag vid Gardestugan, om Lickershamnsrännet blir
inställt.
Eva fixar en presentation.
Anders kollar möjligheter till projektor + duk.
Lotta erbjuder Mattias hjälp med träning.
Stefan B håller kontakt med Peo om burgare.
11 Nästa möte
Nästa möte den 11 februari hos Maja Wressel, på Mejerigatan 5, kl 18.30
12 övriga frågor
TA-systemet är svårgenomträngligt och det är svårt att anmäla sig till tävlingar för icke
invigda. Lägg till i PM: Anmälan för medlemmar via TA, övriga direkt till tävlingsledaren
+ e-post till tävlingledare. Ta upp frågan om alternativ på TA-utbildningen.
Harsa 2016.
Leif och Fia har sagt upp sig som researrangörer.
Anders Birgersson tar på sig reseledarskapet – under förutsättning att vi får in
ytterligare en person som träningsansvarig.
Till nästa år är vecka 1 bokad, ska ev bokas om till v 53. Anders rekar.
13 Mötets avslutande

Anders Birgersson
Ordförande

Eva Buskas
Sekreterare

