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

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Ronny inledde med en kort resumé om vad som nyligen passerat,
exempelvis 33 deltagande ungdomar på nyårslägret och bra genomfört årsmöte med
efterföljande årsfest.
Efter att Magnus Ihreskog hälsats välkommen in som nyvald styrelseledamot för
Tävlingskommittén förklarades mötet öppnat.
§ 2 Godkännande av dagordning
Utdelad dagordning godkändes.
§ 3 Föregående styrelseprotokoll och uppföljning av tidigare fattade beslut
Konstaterades att samtliga punkter från föregående styrelsemötesprotokoll,
2017-12-17, kunde bockas av. Efter genomgången lades protokollet till handlingarna.
§ 4 Inkomna och avgående skrivelser
Kommit en inbjudan till informationsmöte om en planerad vandringsled,
Klintkustleden, från Visby till Kappelshamn.
Två tackkort för uppvaktningar, från nygifta Benita och Sebastian samt
födelsedagsbarnet Elisabeth Kimell.
§ 5 Rapporter
Ordförande
Från Gotlands Orienteringsförbunds styrelsemöte 2018-02-12 rapporterades
följande:




Bra Flyg inför Idrottspris även för enstaka biljetter, alltså inte bara för
gruppbokningar. Bokning sker via hemsidan.
I väntan på den nya färjan har inte Destination Gotland kunnat lämna något
närmare besked gällande idrottspriser.
Från Destination Gotland har poängterats att ungdomsledarna ansvarar för sin
grupp under hela färjeresan. I vilosalongen ska det vara låg ljudnivå. Vill man
prata i grupp eller exempelvis spela kort ska det ske i ekonomiavdelningen.
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Lillkorpen har, tillsammans med fotbolls- och innebandyförbunden, inbjudits
att delta i Kneippbyn-klassikern 17 maj med var sin prova på-station.
Armin Scholler från Visborgs OK håller i ett konstprojekt med orientering, en
konstutställning som gömmer sig i naturen runt Galgberget. VOK får använda
kartan över området kostnadsfritt mot att klubben får marknadsföra sig på
baksidan.

Det har inkommit ett önskemål om att arrangera en bred klubb-/tävlingsresa.
Beslut: Magnus tar med sig frågan till Tävlingskommittén.
En uppmaning att hålla deadlines när det gäller att anmäla sig till tävlingar.
Det har visat sig att inkommande mail till klubben kanske inte alltid har hamnat i
rätt persons e-postlåda. I och med det finns en risk att frågor lämnas obesvarade.
Beslut: Ronny pratar med Håkan Mattsson för att få till en uppdaterad
fördelningslista.
Sekreterare
En viss lättnad när det framkom att den enda som fått ”Verksamhetsberättelsen
2017/Verksamhetsplan 2018” i felaktigt upptryckt format var – sekreteraren.
Hur kommer den nya Dataskyddsförordningen, GDPR, som börjar gälla 25 maj
påverka klubben? Gunlis levererade lite material inhämtat från nätet.
Beslut: Ronny jobbar vidare med frågan, bland annat med hjälp av Gotlands
Idrottsförbund.
Beslut: Gunlis tar fram den tidigare skapade blanketten som använts för att få
godkännande när det gäller att publicera nya medlemmars namn/bild i sociala
medier.
En förändring gällande föreningars inloggning till regionen har genomförts.
Beslut: Ronny ser till att ordna så att det blir korrekt.
Kassör
Eftersom inte mycket hunnit hända på året blev det en kort ekonomisk
genomgång.
Kontanter blir alltmer problematiskt. Forex har sagt upp avtalet om kontanthantering vilket gör att klubben numera enbart är hänvisad till Loomis servicebox.
Ylva har registrerat klubben som företagskund hos Postnord så att Broosket även
i fortsättningen ska kunna distribueras som papperstidning.
Stugkommittén
Det har blivit dags för ny klädesbeställning, både orienterings- och cykelkläder.
För att få ett hum om vad och i vilken mängd ska en intresseanmälan göras. Blir
en blänkare i Broosket. Sponsringspåtrycket kommer att uppdateras.
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Mösslagret är tömt och det har visat sig vara en dyr artikel att köpa in på nytt.
Beslut: Ylva gör lite efterforskningar för att hitta ett tillräckligt ekonomiskt
alternativ.
Joakim Björkegren kommer inte stå till förfogande för vidare vaktmästarjobb vid
Kinnerstugan. Detsamma gäller förmodligen Michael Hjerthén.
Kommittén planerar en arbetsdag vid Kinner 14 april, som en förberedelse inför
städdagen 28 april. I samband med städdagen är siktet inställt på någon form av
gemensam aktivitet.
Det har hållits ett nytt vägmöte med Ulf och Gert Lundquist som klubbens
representanter. Gert har gjort ett gediget förarbete och presenterade ett förslag
på ansvarsfördelning där klubben står för 65 % av barmarksunderhållet och 43 %
av vinterväghållningen och de boende för resten. Ett nytt möte ska hållas när de
boende haft tid att begrunda förslaget.
Blomlådorna som ställts ut som farthinder kommer att ersättas med något annat
så att Kinnerstugans till- och utfart kan ske smidigt samtidigt som hastigheten
hålls nere.
En ny ansökan om avloppsanläggning, grundad på en annorlunda beräkning
jämfört med den förra, har lämnats in till regionen. Regionens direktiv angående
storlek på infiltrationsbädd har varierat och därmed försvårat ansökan.
Avloppsfrågan måste få en lösning innan bygglov för duschanläggning kan sökas.
Två ansökningar om ekonomiskt bidrag har lämnats in till regionen – 25 000 kr till
infiltrationsbädden och 200 000 kr till duschanläggningen. Ett beslut angående
den sistnämnda dröjer ända till decembermötet.
Röjargänget avslutade sitt arbete lite plötsligt. Vid behov ska gänget dock tydligen
gå att kalla in på nytt.
Fler möbler efterlyses till Kinner. Exempel på efterfrågat är soffa och sängar. Finns
något att avvara går det bra att skicka bilder till Ulf. Det finns också ett behov av
fler element.
Tanken att inför denna säsong använda Booking vid uthyrningen har fallit då det
visat sig vara ett alltför krångligt system.
Tränings- och rekryteringskommittén
Kommittén har ännu inte haft något möte och därför fanns inte mycket att
rapportera annat än att 55 personer, varav 20-25 från Gotlands Bro, anmält sig till
Fårölägret och att kursstarten är nära förestående, tisdag 26 mars.
Infokommittén
Idén om ett litet orienteringsmuseum i Kinnerstugan har fallit väl ut.
Beslut: Karin Mårtensson har tagit på sig uppdraget att förverkliga medan
Birgitta och Ulf jobbare med frågan var muséet ska placeras. Ett förslag är i tvrummet.
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Nästa Broosket 10 april med manusstopp 1 april.
Anslagstavlorna vid Kinner ska uppdateras. Förutom alla andra uppgifter är det
viktigt att ange aktuella uthyrningsspriser. Behöver också uppdateras på hemsidan.
En spårtavla ska skapas i form av en kartbild att anslås vid spår-starten.
Bildandet av en bildbank fortsätter. Alla kan bidra med bilder.
Beslut: Birgitta är den som ansvarar för och förfogar över bildbanken. Det är till
henne man vänder sig både för att skicka in bilder och beställa bilder att använda
vid olika tillfällen.
Tävlingskommittén
Kommittén har precis påbörjat sitt arbete. Planerade tävlingar är vid Brucebo
2019 och File Hajdar 2020 (3-dagars). Motionsorienteringarna (MOL) för 2018 är
schemalagda. Ansvarig för första MOL är nya kommittéledamoten Stefan
Wittman.
Tävlingsutrustningen ska gås igenom. Det finns 120 skärmar och 78 fiberställningar men det finns behov av fler enheter. Kan det gå att få pengar via
Idrottslyftet för att täcka den kostnaden?
§ 6 Uppvaktningar
Genomgång av de närmast förestående uppvaktningarna.
§ 7 Övriga frågor
Eventuell stadgeändring gällande valberedningen
Det har kommit ett förslag på att valberedningen ska bestå av tre personer och att
dessa är bundna till uppdraget i tre år, utan möjlighet till förlängning. Syftet skulle
vara att fördela uppdraget på fler personer och, tack vare tidsbegränsningen, få fler
med chans att ingå i valberedningen. Styrelsen diskuterade för- och nackdelar.
Beslut: Styrelsen ser inte tillräckligt tungt vägande skäl för en stadgeändring.
Årets ledare
Hittills har utnämnd Årets ledare uppvaktats med både en karikatyr och en
pengagåva. I och med att priset för karikatyren har stigit fattades följande
Beslut: I fortsättningen kommer priset enbart bestå av en karikatyr.
Sommarfest 2018
Beslut: Datum för festen blir 12 juli. Information och inbjudan publiceras i Broosket.

§ 8 Nästa styrelsemöte
Måndag 28 maj kl. 18.00 hos Birgitta.
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§ 9 Mötets avslutande
Ordförande tackade mötesdeltagarna och avslutade därmed mötet.

Protokollförare:

Justerare:

Gunlis Samuelson

Ronny Liljegren

Magnus Ihreskog

