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Protokoll fört vid styrelsemöte för Gotlands skidförbund
Datum:
Plats:

2014-05-14
Hemma hos Stefan, Follingbo

Närvarande:

Åsa Abel
Måns Öhman
Eva Buskas
Lotta Dahl
Stefan Buskas
Stefan Persson

asa.abel@gotland.se
mans.ohman@telia.com
eva.buskas@gotlandsallehanda.se
lotta@charlottendal.net
s.buskas@telia.com
stefan.persson@comai.se

Frånvarande:

Anders Birgersson

anders.birgersson@cementa.se

Adjungerad:

Janne Christoffersson,SISU

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

1 Mötets öppnande
Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet för öppnat.

2 Genomgång av föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. Åsa tar kontakt med Niklas Callenmark
ang. återkoppling från Götalandstinget.

3 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

4 Ekonomi
Lotta lämnade en ekonomisk rapport. Det preliminära reslutet ser bra ut med ett plus på c:a 15 000
kr, då Harsalägret blev inställt.

5 Nytt från svenska skidförbundet och SISU
Janne och Lotta har varit ”på” videokonferens med Svenska skidförbundet rörande ”Skidor vill” och
värdegrundsarbete. Konstateras att det kan vara svårt med värdegrundsarbete.
Ändrat datum för värdegrundsarbete från 15 oktober till den 29 oktober. Första mötet är 4 september
och andra är 17 september. Fokus på att klargöra Gotlands skidförbunds roll kontra föreningarna och
andra intressenter samt lägga en värdegrund för detta. T.ex. hur fånga upp trenden med fler
motionärer i skidspåren på Gotland samt rekrytering av ungdomar. Janne skickar material från
Svenska skidförbundet som underlag för arbetet.
Kostnaden för SISU:s tjänster är 1 000 kr per kväll och styrelsen börjar på egen hand.

6 Nytt från klubbarna
Svaide Roma arrangerar rullskidträningar på torsdagarna kl. 18.00, vilken är öppen för alla klubbar.
Denna vecka är Mora folkhögskola på besök och är med och tränar.
VOK har fått en förfrågan och funderar på om klubben kan ta på sig GM 2017.
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7 Upprättande av årsmöteshandlingar
Stefan tar fram ett förslag till årsmöteshandlingar och cirkulerar detta till styrelsen för synpunkter.
Nytt förslag till tävlingsprogram inkluderas i dessa som tar hänsyn till synpunkterna från skidtinget.

8 Övriga frågor
GSF genomför en TA-utbildning efter årsmötet för klubbarna.
Beslut: Stefan får behörighet att godkänna tävlingar för Gotlands skidförbunds sida tillsammans
med Anders Birgersson.

9 Nästa möte
Nästa möte är torsdagen 4 september kl. 18:00 hos SISU på Neptungatan i Visby. Åsa kollar lokalen
med Janne på SISU. Ett förslag till budget skall behandlas och inkludera poster för
värdegrundsarbete.
Övriga planlagda möten är:
 TBD

10 Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet för avslutat.

Åsa Abel
Ordförande

Stefan Persson
Sekreterare

