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Protokoll fört vid styrelsemöte för Gotlands skidförbund
Datum:
Plats:

2014-01-15
Anders Birgersson, Hejnum

Närvarande:

Frånvarande:

Åsa Abel
Anders Birgersson
Stefan Buskas
Stefan Persson
Eva Buskas

asa.abel@gotland.se
anders.birgersson@cementa.se
s.buskas@telia.com
stefan.persson@comai.se
eva.buskas@gotlandsallehanda.se

Jan Christoffersson

Adjungerad från SISU

Måns Öhman
Lotta Dahl

mans.ohman@telia.com
lotta@charlottendal.net

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

1 Mötets öppnande
Ordföranden 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
Åsa rapporterade ekonomin i Lottas frånvaro. Åsa redogjorde även för att Lotta nu har sett till att
genomföra ett byte av bank.

5 Nytt från Svenska skidförbundet
Eva informerade om att Idrott on-line skall göras om till en ny plattform, vilket innebär att
förbundets hemsida måste gås igenom. GI har bett oss att inkomma med datum för årsmötet, vilket
brukar vara i slutet på september.
Anders har varit i kontakt med Svenska skidförbundet angående årshjulet. SSF har ett konvent (för
inspiration) som genomförs oregelbundet, men det är inget planerat i år. Snökonvent är en snövariant
av konventet som i princip har samma syfte. Båda kommer sannolikt att genomföras att 2015.
Skidcoachutbildning kommer att startas för att ta hand om vuxna som vill åka skidor i motionslopp,
eller bara för träning. Det finns även nätbaserad utbildning för barn- och ungdomsledarutbildning
(f.d. steg 1 och 2). Vartannat år kör SSF skidting för att ta reda på vad distrikten har för tankar och
önskemål, och vartannat år kör de årsmöte. Anci Wadman på SSF är den som har koll på detta.
Barnledarutbildning (f.d. steg 1) sker överallt i hela landet, men framförallt norröver. Anders föreslår
att vi arrangerar en barnledarutbildning för föräldrar till barn som går i skidskolan, i kombination
med ”Välkommen till klubben”. SSF kan eventuellt tänka sig att komma ner till detta.
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Beslut: tid för årsmötet bestämdes till onsdagen den 1 oktober.
Beslut: Anders får i uppdrag att tillsammans med Janne på SISU planera för att genomföra en
barnledarutbildning med hjälp av SSF.

6 Nytt från klubbarna




SOK Svaide-Roma har i det närmaste snölagt en av slingorna på sitt elljusspår med hjälp av
snökanonerna och beräknas vara klar imorgon bitti.
VOK genomförde första skidträningen på snö igår, trots bara lite snö.
Stenkyrka har byggt en ny vallabod jämte Gardestugan.

7 Årets tävlingar
Styrelsen gick igenom årets tävlingsprogram. Elljuscuperna har genomförts som planerat, dock i
löpning. Alla DM-tävlingar utom DM 30/20 har dock blivit framflyttade till reservdatum p g a
snöbrist.

8 Information från GI/SISU
Janne redogjorde för ett antal aktuella frågor:
 De nya reglerna för SDF från och med 2014.
 Reseidrottsmöte har nyss varit. Ny information är att Destination Gotland sänker priserna.
Idrottsresorna bokas via direktnummer på Destination Gotland.
 LOK-stöd och utbildningstimmar (45 min), det senare ger 40 kr per utbildningstimme för
aktiva och 50 kr per ledare.
 Föreläsningsserie av SISU med Christer Skog, ”Träna inför årets lopp”.
 Barnledarutbildning (f.d. Steg 1), SISU hjälper gärna till.
 Bidraget ”Idrottslyftet 2013-2015”, 4 prioriterade områden:
- behålla ungdomar i föreningsverksamhet (15-20 år), söks från SSF
- rekrytera barn och ungdomar, söks från GI
- utveckla verksamheten så att idrotten gör som ”idrotten vill”, söks från SISU
- öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer, söks från GI
 Värdegrundsarbete i förbund och föreningar. Svenska skidförbundet har en vision och en
värdegrund som GSF kan utgå ifrån. SISU erbjuder processhjälp.
Beslut: GSF beslutade att genomföra ett värdegrundsarbete med hjälp av SISU.

9 Övriga frågor


Harsalägret blev inställt p g a snöbrist.

10 Nästa möte
Nästa möte är onsdagen den 19 februari kl. 19:00 hos Eva Buskas i Visby.
Fortsatt mötesagenda för 2014 sätts på nästa möte.
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11 Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet för avslutat.

Åsa Abel
Ordförande

Stefan Persson
Sekreterare

