Protokoll för sammanträde med Gotlands Orienteringsförbunds Styrelse
Tid: Onsdag 14 mars 2012, kl 17.30
Plats: Kansliet
Närvarande: Eric Johansson, Svenerik Johansson, Stefan Hellström, Kjell Olofsson, Anders
Nilsson, Greger Westerlund och Eva Kappel.
.
1.

Sammanträdets öppnande
Eric hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

2.

Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes.

3.

Föregående mötesprotokoll
Genomgång av protokoll från föregående möte– Lärgrupper hos SISU bör
kunna ökas markant. Ansvaret ligger hos samtliga klubbar.
Elverksavtalet – Ej åtgärdat. Ann-Sofi Lindskog har det klart till kommande
möte.
Tävlingströja – Idrottens Ö, Kämpela. Fler sponsorer bör hittas för att tröjan
ska bli tillräckligt billiga för att folk ska vilja köpa. Frågan bordläggs till
kommande möte.
Gotlandsbolaget hjälper till med vimplar till Gotland.
Hasse L kartfond – Fonden ska få växa på sig och sedan ska fondens pengar
hjälpa unga kartritare som vill utbilda sig inom kartritning. Frågan tas upp igen
i samband med ett styrelse/klubbordförandemöte.

4.

Skrivelser
Nyhetsbrev från GI, Nyhetsbrev SOFT Landslag, Skrivelser ang SOFTs förslag
på ny verksamhetsplan samt ansvarig utgivare för Skogssport, Destination
Gotland – Öppet Forum, SOFT förslag på ändring av förbundets stadgar samt
förslag till GOF från ML Karlquist.
SISUdagen 21 april kustparken. Kjell representerar GOF vid SDF-träff.
Styrelsen funderar vidare på förslag ang att fira orienteringen 90 år och
framgångarna på idrottsgalan. Frågan bordläggs till nästa möte.

5

Ekonomirapport
Revisions-PM – En faktura från SR kvarstår att lösa då faktura från GOF till SR
har kommit bort. Greger ser till att det löser sig.
Fakturor på årsavgiften skickas till klubbarna inom kort. Ekonomin ska följas
upp bättre och rutinerna runt faktureringen ska ses över.

6.

Kansliet
Lillkorpen har dragit igång med lite möten och hemsida. Hoppas kunna
färdigställa Tävlingskalendern kommande vecka.
BTU (Barntränarutbildning) kommer att genomföras på Gotland 1-3 juni.
Kinnerstugan är bokad. Hur löser vi mat och annat, hur gjorde man senast?
Förhoppningarna är att minst en från varje klubb som har ungdomsverksamhet
går, gärna fler.
Hyresavtal
I stort sett samma som förut. Behöver vi två dataplatser? Nytt konferensrum i
Korpens gamla lokaler finns numer.
Framtidsseminarium
Arbetsgrupp för att jobba vidare med det som togs upp på
framtidskonferensen bör bildas. Stefan, Anders och Greger tackade ja till att
vara med i gruppen. Kurt tillfrågas om han vill vara med. Anders är
sammankallande. Rapport på nästa möte.

7.

Ungdom
Klubbarna är igång med de aktiviteter de ansvarar för under året.
Anna och Eva jobbar på att få ihop ett program för en ”Utvecklingsgrupp”
(USM-grupp, juniorer och yngre seniorer), samt att hitta former för hur vi ska
kunna jobba med ”Utvecklingsgruppen”, ev lärgrupp med intresserade är på
gång. Vi har bl a bokat Sussi Wiklund Björk, juniorlandslagsledare, för en
föreläsning under HuÄ-helgen.

8.

Tävling
Anders har varit på träff med Länsstyrelsen. Han träffade en ny handläggare
och svar har inte kommit än.

9.

Marknad/Info
– Tävlingströja se tidigare i protokollet.

10

Övriga ärenden
SOFTs förbundsmöte
Frågan om Veteran-RM eller SM. Gotland röstar ja till SM.
Ansvarig utgivare för Skogssport – Gotland vill ha det som nu.
Skuggning – Gotland vill ha tillåtet i Insk, U-klasser och Ö1 och 2.
Reflexer på natt-OL – Gotland vill på något sätt ha kvar reflexer. Möjligt att det
på SM inte ska vara.

Resefördelning Resefördelning enligt förslag från Eric.
11

Nästa sammanträde
Onsdag 25 april, 17.30 i Idrottens Hus

12

Sammanträdets avslutande
Eric tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Eric Johansson

Eva Kappel

