Protokoll fört vid styrelsemöte för Gotlands skidförbund
Datum:
Plats:
närvarande:

2014-02-19
Visby
Anders Birgersson
Stefan Buskas
Åsa Abel
Måns Öhman
Eva Buskas

anders.birgersson@cementaresearch.se
s.buskas@telia.com
asa.abel@gotland.se
mans.ohman@telia.com
eva.buskas@gotlandsallehanda.se

ej närvarande: Lotta Dahl, Stefan Persson

Mötet öppnas
Ordförande förklarade mötet öppnat.

Val av sekreterare
Eva valdes till sekreterare för mötet

Val av justerare
Åsa valdes till justerare för mötet.

Genomgång av föregående protokoll
Den planerade barnledarutbildningen i samarrangemang mellan Skidförbundet och
Gotlands skidförbund blir framskjuten pga snöbrist.
Föregående protokoll lades till handlingarna.

Fastställande av dagordning
Punkten Utvecklingsarbete läggs till under övriga frågor. Dagordningen fastställdes.

Ekonomi
Lotta rapporterade skriftligen att hon betalat Ica Cup och kommer att fakturera VOK.

Nytt från Svenska skidförbundet
Inget nytt att rapportera.

Nytt från klubbarna
Kallelse till GI/Sisus årsmöte den 27 mars. Beslutades att Anders går, samt att vi även
frågar Niklas Callenmark. Åsa fixar fullmakter.

Årets tävlingar
Två tävlingar har ställts in: DM 30/20 och Ski marathon. Två tävlingar (DM 15/10 och
Elljuscupen 4) flyttades från Stenkyrka till VOK, vilket har fungerat bra.
Beslutades att Teamsprinten i Östergravar ställs in pga snöbrist.
Måns tar fram ett nytt förslag på tävlingsprogram för 2014/2015 till nästa styrelsemöte.

Övriga frågor
Utvecklingsarbetet. Sisu har meddelat att Skidförbundet själva måste bekosta
processarbetet om det inte görs genom klubbarna. Styrelsen
Beslutades att Åsa får i uppdrag att kontakta Jan Christoffersson om att gå vidare med
värdegrundsarbetet under förutsättningen att kostnaden är rimlig (max 10 000 kronor).
Styrelsen beslutade om skidting i Svaidestugan, lördag den 5 april, kl 15.00 med
föregående träning (Tillägg: pga fullbokad lokal beslutades via mejl efter mötet att
skidtinget hålls söndagen den 6 april, kl 15.00)

Nästa möte
Beslutades att nästa möte hålls den 19 mars, hemma hos Stefan B, Fole Nygårds 359, kl
19.00.
Mötet därpå fastställdes till den 14 maj hemma hos Måns i Slite.
Mötet avslutades.

Eva Buskas
Sekreterare

Åsa Abel
justerare

