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Närvarande (understruket hos vem):
Björn Andersson, Birgitta Hjerthén, Andreas Liljegren, Ronny Liljegren,
Ulf Nilsson, Gunlis Samuelson, Ylva Svangren

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Ronny konstaterade att det varit många kursdeltagare under hela
hösten, att ett nytt Broosket delades ut i samband med kursavslutet, att DM-lång
genomförts och att det slogs rekord med antalet starter på den nyligen avslutade
Helg utan Älg, 1 765 st! Se mer om HuÄ under punkten Övrigt.
Därmed var mötet öppnat.
§ 2 Godkännande av dagordning
Utskickad dagordning godkändes.
§ 3 Föregående styrelseprotokoll och uppföljning av tidigare fattade beslut





Diskussion gällande arrangemang av sprinttävlingar och diskussion angående
vägen till Kinnerstugan är båda påbörjade och fortsätter.
Pågående är även fotografering av inventarier i Kinnerstugan som ett led i att
skapa en inventarieförteckning.
Idén om att kunna erbjuda vattengympa har stupat på att det inte finns några
tider att tillgå någonstans för klubbarrangemang.
Information om Eventor för nya medlemmar har skjutits på framtiden.
Detsamma gäller informationsmötet om tävlingsarrangemang för både nya
och gamla medlemmar.
Beslut: Inför sommarens 3-dagars ska information om funktionärsuppgifter
ingå i Broosket.

Efter genomgången lades föregående protokoll till handlingarna.
§ 4 Inkomna och avgående skrivelser
Gert och Ann-Marie Lundquist har lämnat in en motion som de önskar att klubben
vidarebefordrar till Svenska Orienteringsförbundet gällande förslag om att kartskalan
ändras till 1:7 500 för samtliga öppna tävlingsklasser.
Beslut: Motionen vidarebefordras enligt önskemål.
Gert Lundquist har lämnat in ytterligare en motion, med förslag att HD 60-klasserna
och uppåt ska ha skala 1:3 000 på sprintkartorna.
Beslut: Även denna motion vidarebefordrar klubben till SOFT.
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§ 5 Rapporter
Ordförande
Redovisades kortfattat från Gotlands Orienteringsförbunds styrelsemöte - bland
annat att ekonomin är OK i sin helhet men att Lillkorpen inte går ihop sig.
Det har även varit ett möte med samtliga orienteringsklubbsordföranden på
Gotland. Därifrån kan rapporteras att det i framtiden kan bli lägre tävlingsavgift
att betala till Svenska Orienteringsförbundet för stora tävlingar men att
tävlingsavgift i stället i så fall blir införd på motionsorienteringar.
Av öns orienteringsklubbar står Gotlands Bro OK för den mesta ungdomssatsningen och har också överlägset flest lärgrupper.
Det ska tas fram gemensamma riktlinjer för resor.
Förslag på utmärkelser ska skickas in till Svenska Orienteringsförbundet.
Beslut: Ronny tar fram en lista.
Senast 1 november ska förslag på mottagare av Gotlands Idrottsförbunds
silvernål lämnas in. Kriteriet är att man varit engagerad i klubbarbete minst 10 år.
Beslut: Ronny föreslår 3-4 personer.
Två framtida möten:
8 november är det föreningsträff där framtidsfrågor ska diskuteras.
25 november är det 25-mannaträff för utvärdering.
Sekreterare
Inget att rapportera.
Kassör
Ylva har gjort en sammanställning av klubbens försäkringskostnader. Kan
konstateras att de är höga.
Diskuterades att i framtiden byta bort Nordea.
Beslut: Så småningom börjar Ylva arbetet med att ta in anbud från andra banker.
Till det räntebärande kontot på Landshypotek har ytterligare pengar överförts.
Beloppet uppgår numera till 191 000 kr.





Jungfruloppet drog in 8 000 kr mer än beräknat.
Intäkter för uthyrningen ligger just nu 20 000 kr över budget.
Även campingen ligger på plus, 3 000 kr.
Enligt plan ligger vaktmästarkostnaden något högre än från början
budgeterat.
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Infokommittén
Birgitta upprepade önskemålet om fler bidrag till Broosket. Ett tidigare beslut att
ta med fler bilder slog inte igenom i senaste numret men beslutet kvarstår inför
framtida utgivningar.
Det finns information som behöver uppdateras, både på anslagstavlan i Kinner
och på hemsidan. Informationsbladet som skapades i våras, och som vartefter
lämnas ut till nya medlemmar, kommer att utökas med uppgifter/information
kopplade till tävlingsverksamhet.
Påpekades att en komplett medlemsmatrikel återfinns på Idrott on line (samma
inloggning som till Eventor). Den som finns på klubbens hemsida är inte
uppdaterad.
Tävlingskommittén
Bo Sandahl arbetar vidare med att ta fram tävlingsmanual/checklistor som ett led
i att kunna involvera fler medlemmar i kommande tävlingsarrangemang.
Sven-Åke Asklander är tävlingsledare, Brent Godman banläggare och Erland
Gardell bankontrollant för Nattinatta.
För sprint-DM är Gabriella Hammarskjöld tävlingsledare, Erik Löfgren banläggare
och Jonn Boman bankontrollant.
Beslut: Björne bokar IP Skogen inför 2018 och Ronny kollar upp toaletter till 3dagars.
Magnus Ihreskog har tagit på sig att ansvara för kommande natt-, sprint- och
skink-cuper.
Stugkommittén
Ansökan gällande avloppsanläggningen är kompletterad och på nytt inskickad till
regionen. Därifrån har ändå påpekats att den inte fyller måttet, utifrån beräknat
kapacitetsbehov. Kravet är att anläggningen ska dimensioneras efter topparna
och då utgår man ifrån att till exempel samtliga lägenheter är uthyrda samtidigt.
Diskuterades en eventuell lösning att få koppla på avloppet till den anläggning
som betjänar ett närliggande villaområde.
Beslut: Birgitta undersöker hur samfälligheten ställer sig till en sådan lösning.
Ulf har deltagit i ett möte om ”Extratjänster”, möjlighet för klubbar att anställa
nyanlända eller personer som varit arbetslösa minst 700 dagar. Full kostnadstäckning vid minst ett års anställning på heltid. Syftet är att erbjuda full
sysselsättning i ett socialt sammanhang. För klubben skulle detta kunna vara en
ingång till en mer permanent vaktmästartjänst.
Efter diskussion där för- och nackdelar ventilerades fattades följande
Beslut: Utifrån svårighet att fylla en heltidstjänst med innehåll, avsaknad av
möjlighet till arbetsledning och att en vaktmästartjänst vid Kinner i hög grad
innebär ensamarbete är detta inget som klubben kan satsa på.
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För fortsatt röjning vid Kinner kan Gotlands Idrottsförbunds röjargäng anlitas. Där
finns en anställd arbetsledare. Klubben har anmält behov och finns med på
väntelistan.
Det går trögt med bygget av den nya duschanläggningen. Förfrågningar till
möjliga intressenter om ekonomiskt stöd har hittills inte vunnit något gehör. För
att få lite förnyad fart i jakten på pengar bör en arbetsgrupp bildas med uppgift
att mer koncentrerat söka bidrag.
Kaffemaskinen som används vid tävlingar har inte tillräcklig kapacitet. Det skulle
behövas en (snabb) dubbelbryggare.
Beslut: Inför 3-dagars 2018 ska en ny kaffemaskin köpas in.
Tränings- och rekryteringskommittén
Kommittén har inte haft något möte sedan förra styrelsemötet och hade därför
inte så mycket att rapportera. På nästa kommittémöte ska framtiden
diskuteras, med fokus på utveckling och struktur.

i

Efter kurskvällarna infinner sig en viss trötthetskänsla hos kommittémedlemmarna. Vad beror det på? En förklaring kan vara att övningarna fortfarande
hög grad skapas vartefter i stället för, som tänkt, vara förberedda (inklusive
utskrivna kartor) för hela kursperioden innan kursstart.
Måndagar är klubbens medlemmar välkomna att delta i Svaide Romas cirkelfysträning på Friskis & Svettis.

§ 6 Uppvaktningar
Inget nytt sedan förra mötet.
§ 7 Övriga frågor
Årsmöte och årsfest
Beslut: Datum 2018-02-17. Inför årsmötet ska en verksamhetsberättelse 2017/
Verksamhetsplan 2018 färdigställas och göras tillgänglig för samtliga medlemmar.
Kommittéerna ska före nästa styrelsemöte få underlag från Ylva (budget) och Gunlis
(berättelse/ plan).
O-ringen Örnsköldsvik 2018
Beslut: Klubben kommer inte ha någon form av ekonomisk subvention detta Oringen.
O-ringen Östergötland 2019
Beslut: Planeras en viss ekonomisk subvention för de medlemmar som deltar.
Besluten angående ovanstående O-ringen-punkter grundas på tanken att subvention
nyttar mest då arrangemanget går av stapeln på närmare håll vilket förhoppningsvis
lockar fler av klubbens medlemmar.
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Tävlingsanmälan vid klubbens egna tävlingsarrangemang
På förekommen anledning påminns om beslutet att endast klubbens ungdomar, elit
och HD 21 tillåts tävla när vi själva arrangerar värdetävlingar (Helg utan Älg och 3dagars). Beslutet grundas på att klubben behöver säkra att det finns tillräckligt med
funktionärer för att över huvud taget kunna arrangera tävlingarna.
Utbildningsinsats
11 november anordnar Svenska Orienteringsförbundet en utbildning av
banläggarutbildare på distriktsnivå. Erik Johansson och Ann-Sofie Olsson är anmälda.
Birgitta har blivit tillfrågad att ta över banläggarutbildningen i distriktet.
Beslut: Birgitta undersöker möjligheten att också få delta utifrån förfrågan att i
framtiden bli utbildare.
Helg utan Älg
Som tidigare nämnts blev det ett rekorddeltagande. Än viktigare, och glädjande, är
alla positiva omdömen som framförts. Tack för ett trevligt arrangemang, bra banor
och den goda och lättsamma stämning som alltid utstrålas från samtliga funktionärer!
Det fälldes även kommentarer om klubbens arrangemang över lag, att de alltid
uppfattas som bra ”hela vägen” – startfunktion, banor, sekretariat, marka och alla
andra funktioner.
Konstaterades på mötet att klubben har en mycket välsmord organisation. Allt går
smidigt och snabbt för att alla vet vad som behöver göras.
Däri ligger också en stor fara…den välsmorda organisationen bygger på att många
medlemmar varit med många år i ”sina” funktioner och har mycket av sina kunskaper
”i huvudet”.
Beslut: Ett översiktligt flödesschema med tydlig ansvarsfördelning mellan de
ingående funktionerna ska skapas. Samtidigt ska en översyn göras över de tunga
posterna för en eventuell omfördelning av vissa arbetsuppgifter.
§ 8 Nästa styrelsemöte
Nästa möte blir söndag 17 december kl. 17.00 hos Ulf.
§ 9 Mötets avslutande
Ordförande tackade mötesdeltagarna och avslutade därmed mötet.

Protokollförare:

Justerare:
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