Protokoll för sammanträde med Gotlands Orienteringsförbunds Styrelse
Tid: Onsdag 18 januari 2012, kl 17.30
Plats: Kansliet
Närvarande: Ann-Sofi Lindskog, Svenerik Johansson, Eric Johansson, Stefan Hellström, Jan
Rondahl, Greger Westerlund
Ej närvarande: Anders Nilsson, Kurt Lillro och Sven Boman/Kjell Olofsson
1.

Sammanträdets öppnande
Ann-Sofi hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

2.

Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes.

3.

Föregående mötesprotokoll
Protokoll från styrelsemötet den 15 december saknades..

4.

Skrivelser
Från GI, Regler och fördelning av Destination Gotlands Marknadsbidrag.
Orienteringen har åter hamnat under 5 % spärren som medför att vi endast får
12 000 kr att fördela mellan klubbarna 2012. Inget förslag till fördelning mellan
klubbarna finns framtaget på grund av vi inte har helt klart hur
”kombinationslag” och gemensamma resor påverkar fördelningen, Eric
kommer med förslag till nästa möte.
Från SOFT har det kommit inbjudan till kurser i barnidrottsträning, motioner
inklusive SOFT styrelsen förslag till kommande förbundsmöte.
Från Region Gotland (Kul o Fri) har kommit besked att Lillkorpen har fått
ytterligare 1 300 kr i bidrag förutom tidigare utbetalda 8 700 kr.

5.

Rapporter
– Ekonomi
Kassören redovisade det aktuella läget, han konstaterade att resultat för 2011
kommer att visa positiva siffror, orsaken är framför allt att vi fått ordning på
kostnaden för kopiering och kontorsmaterial. Bokslutet för 2011 skall vara
klart och lämnas för revision under vecka 4. Kassören har efter förra mötets
budgetmangling kunnat konstatera ett minimalt överskott för 2012 men
ifrågasätter om det är rimligt med att intäkter för tävlingsavgifter kommer att
öka med 20 000 kr.
För att underlätta kassörens arbetsbelastning beslutades att Svenerik J i
fortsättningen ansvarar för att faktureringen blir genomförd av gemensamma
kostnader från GOF.
Svenerik rapporterade om att uppsägning av telefonnr i DinDel inte fungerat
utan kravet kvarstår. Beslutade att betala fakturan men att kassören
omgående säger upp avtalet så att vi inte hamnar i samma sits nästa år.
Beslutades även att vi inte skall vara med i ” Nummerupplysningen 118 700”
mot en avgift av 995 kr per år, kansliet ansvarar.

Svenerik tog åter upp frågan om Elverkets kostnader och intäkter. Ordförande
fick i uppdrag att ta fram förslag på nytt avtal med Räddningstjänsten. Stefan
Hellström fick uppdraget att undersöka hur elverket används vid GGN, är det
VOK som använder det eller arrangörsorganisationen, är det GGN själva som
använder elverket bör de betala hyra. Beslutade att betala försäkring för
elverket i väntan på att det nya avtalet blir upprättat.
– Kansliet
Utkast till Verksamhetsberättelse presenterades, här måste alla omgående
hjälpa till att lämna material och kontrollera riktigheten av redan inskrivna
uppgifter. Material om Information/Marknadsföring saknas, Ekonomiska
rapporter samt slutord.
Utkast till verksamhetsplan presenterades, även här är det bråttom att få fram
material och kontrolläsa innehåll.

6.

Anmälda ärenden
– Framtids seminarium
Knappt 35 var anmälda, de flesta kommer även att delta i Januarisprinten, Det
har även förekommit att man endast vill delta i Januarisprinten de
rekommenderats att avstå eller att även delta i Framtidsseminariet.
På för frågan om gruppindelning beslutades att rekommendera en indelning i
Ungdomar, Medelålder och Gammelfolket.

7.

Övriga frågor
Naturpasset, Ann Marie Larsson har tillfrågats och även accepterat att
fortsätta som distriktsansvarig 2012
GI Idrottsgala. Orientering är nominerad till årets idrott och har därför fått
inbjudan att delta. Ordförande är förhindrad att delta för att istället ingå i ett
vallarteam på annan ort, beslutades att v. ordf. representerar orientering på
galan.
Beslutades att GOF betalar 200 kr per biljett(totalpris 395 kr) för
styrelsemedlemmar som tänker gå på galan. GOF betalar hela biljettpriset för
Jan Norrby och Eva Kappel. Svenerik samordnar beställning och betalning.

8.

Nästa sammanträde
Styrelsemöte onsdagen den 15 februari kl. 17.30, Idrottens hus

9.

Sammanträdets avslutande
Ann-Sofi tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Eric Johansson

Ann-Sofie Lindskog

