Protokoll för sammanträde med Gotlands Orienteringsförbunds Styrelse
Tid: Onsdag 15 februari 2012, kl 17.30
Plats: Kansliet
Närvarande: Ann-Sofi Lindskog, Svenerik Johansson, Eric Johansson, Stefan Hellström, Jan
Rondahl, Kjell Olofsson, Anders Nilsson och Eva Kappel.
Ej närvarande: Kurt Lillro och Greger Westerlund.
1.

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

2.

Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes.

3.

Föregående mötesprotokoll
Protokoll från styrelsemötet den 18 januari lästes igenom och godkändes.

4.

Skrivelser
Från Sisu, Rapprt ”tio i topp lista” på inrapporterade aktivitetstimmar.
Orientering hamnade på åttonde plats med 441 timmar på 42 arrangemang.
Visborgs OK är på tiondeplats bland föreningar med 276 inrapporterade
timmar.

5

Rapporter
– Ekonomi
Kassören redovisade det aktuella läget, Janne konstaterade att resultat för
2011 kommer ger ett överskott om ca 26 kkr.
Kassörens förslag till budget för 2012 med intäkter och kostnader på 455 kkr
godkändes.
Stefan Hellström rapporterade att elverket i huvudsak används av VOK vid
GGN.
– Kansliet
Jobbar med årsmöteshandlingar, Inbudan till 2012 års tävlingar samt hur
anmälan till årets Lillkorpen skall gå till.

6.

Anmälda ärenden
– Årsmötet
Förslag till verksamhetsberättelse för 2011 och verksamhetsplan för 2012
lästes igenom och justerades.

7.

Övriga frågor
– Årets idrott, årets arrangemang.
Frågan om hur orienteringen skall dra nytta av detta diskuteras, skall försöka
dra nytta av den positiva reklamen sporten fått på grund av detta. Ett förslag
är att samordna inbjudningar till de olika klubbarnas utbildningar.
– Tävlingströja
För 150 st tröjor finns ett pris om 390 kr per styck. Idrottens Ö är beredd att
sponsra med 15 kkr. Eric undersöker om det finns andra
sponsringsmöjligheter.
– Tävling
Två stycken banläggar kurser är genomförda med 26 st deltagare.
En tävlingsledarträff har genomförts.
– Kartfond
På kartfonden sätt in 2 x 500 kronor för att hedra Alvar Olin och Lennart
Larsson som båda gått bort.

8.

Nästa sammanträde
bestämmdes inte.

9.

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

Ann-Sofie Lindskog

Stefan Hellström

