Protokoll för sammanträde med Gotlands Orienteringsförbunds Styrelse
Tid:
Plats:

Onsdag 12 september 2012
Kansliet

Närvarande: Eric Johansson, Svenerik Johansson, Stefan Hellström, Jan Rondahl, Kjell
Olofsson, Greger Westerlund och Anders Nilsson
Ej närvarande: Kurt Lillro, Eva Kappel
1.

Sammanträdets öppnande
Eric hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
Anders valdes till sekreterare eftersom Eva blivit krasslig.

2.

Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan godkändes.

3.

Föregående mötesprotokoll
Protokoll från AU-mötet den 15 augusti lästes igenom och godkändes efter
följande kommentarer:
Elverksavtalet handläggs fortsättningsvis av tävlingskommittén (Svenerik)
Greger informerade om Breddlägret som ställs in detta år.
SvaideRoma och Hansa åtar sig att genomföra lägret 2013

4.

Skrivelser
Orienteringsutredningen ”Nu satsar vi på framtiden” pågår - information
kommer
Eva kallad till konsulentträff deltar ej vid Skol-DM
Anders deltar i GI anläggningskonferens 26 september

5.

Ordförande
35 tävlingströjor och vimpel för teamet ”Gotland” är beställt.
Kommer till 25-manna.
Inledningsvis kommer tröjorna att ”säljas billigt” till 25-manna.
Höstens planeringsdag fastställs till den 24 november kl 10 – 15.
Före planeringen kommer en novembersprint att arrangeras från kl 0900.
Ett möte med KoF i region Gotland har genomförts i syfte att presentera
vad orienteringssporten står för, hur vår verksamhet ser ut vilka behov av
stöd vi behöver för vår verksamhet.

6.

Ekonomisk rapport
Kassören redovisade det aktuella läget. I dagsläget är utfallet i stort sett +/- 0
Redovisningen efter gemensamma resor inlämnas alldeles för sent.
Reseledare skall redovisa resan senast 1 månad efter genomförd tävling för
att möjliggöra fakturering till deltagande klubbar.

7.

Kansliet
Eva sjuk

Ingen rapport. USM till helgen

9.

Tävling
En minnesfond har bildats till minne av Hans Lawergren. Hasses önskan var
att pengar skulle användas till kartritning och framtida kartproduktion.
Anders utarbetar förslag till bestämmelser för minnesfonden.
Bifogas protokollet.
Anders utarbetar ansökan till idrottslyftet avseende kartbidrag för
kommande år
25-mannaarbetet pågår och vi kommer att delta med 4 lag från Gotland.

10.

Marknad/info
Motionsorientering (KM) 23 september flyttas till den 20 september
Skol DM arrangeras på TerraNova 27 september
Eric kallar 2013 års ”Idrottens Ö-arrangörer” till möte avseende
marknadsföring och annonsering i början av oktober

11.

Övriga ärenden
SvaideRoma har debiterats en avgift som inte följer ”orienteringspriset”.
Detta för ett arrangemang med fastlandsveteraner som genomfördes i juni.
GOF styrelse stödjer SvaideRoma i detta ärende och föreslår att KoF ger en
bättre förklaring hur reglerna skall tolkas.

12.

Nästa möte
Nästa styrelsemöte äger rum 10 oktober.
Samtliga kubbordföranden kallas.
Kallelse utsänds senast 20 september
Eric tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Eric Johansson

Anders Nilsson

