Protokoll för sammanträde med Gotlands Orienteringsförbunds AU
Tid: Onsdag 27 juni 2012 kl 17.30
Plats: Kansliet
Närvarande:Eric Johansson, Svenerik Johansson, Kjell Olofsson, Eva Kappel
1.

Sammanträdets öppnande
Eric hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

2.

Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes.

3.

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

4.

Skrivelser
- SOFT framtida konferensdatum
- SDF-bidrag
- Uppdaterad verksamhetsberättelse SOFT
- Ny kontaktperson GI – Annika Gardell
- Beslut ang arrstöd Lillkorpen
- Aktuell SISU-statistik
- Fördelning USM-platser
- Föreningsrapporter – 5 saknas från Gotland
- Arrangemangsträff på o-ringen

5.

Ekonomirapport
Ingen rapport då Janne inte var närvarande

6.

– Kansliet
Lillkorpen ganska avslutad.
Färgerna på skrivaren är ganska OK. Finns i nuläget ingen som certifierar på
SOFT. Nu är det klubbarnas förberedelser inför 2- och 3-dagars som gäller.
Fortsätter också jobba med skrivarinställningarna.

7.

– Ungdom
Breddlägret blev inställt av okänd anledning. Nu är ett gäng, ca 10 st i Sälen på
Rikslägret. USM-läger är planerat men saknar ledare.

8.

- Tävling
- Sommarpaketen på gång.

9.

- Marknad/Info
Infoblad ang kommande tävlingar fixat tillsammans med VOK. VOK
ombesörjer att den delas ut i samband med 3-dagars bl a.

10.

Övriga frågor
- Möte med KuloFri – Eric föreslår att KuloFri ska inbjudas till möte för att
informera dem om vad orientering handlar om, hur verksamheten fungerar och
vad som krävs för att det ska fungera. Anders informerar om tävling och
kartritning går till, Eric informerar om verksamheten i stor och Anna S om
ungdomsverksamhet som bedrivs på ön. Mötet beräknas till slutet av augusti.
Eric skriver inbjudan och skickar ut.

.
- Almedalen – 2 seminarier som SISU ordnar.
- Idrottsgymnasiet – Trolig fortättning även om inte slutgiltigt beslut är taget.
- Kontaktpersson från SOFT-styrelsen till Gotland är Lennart Agen.
- Sven Larsson, fd ordförande i GOF, har uppvaktats på 80-årsdagen.

11.

Nästa sammanträde
15 augusti AU
5 september Styrelsemöte

9.

Sammanträdets avslutande
Eric tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Eva Kappel

Eric Johansson

