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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
Styrelsen hedrade den nyligen bortgångne klubbkamraten Sauli Jacobsson med ett
tänt ljus och en tyst minut. Därefter öppnade ordföranden mötet.
§ 2 Godkännande av dagordning
Utdelad dagordning godkändes.
§ 3 Föregående styrelseprotokoll och uppföljning av tidigare fattade beslut
Samtliga beslutspunkter från styrelsemötet 2018-05-28 kunde bockas av.
En av punkterna var möjligheten att få ett förhandsbesked om bidrag till nya
avloppsanläggningen. Efter kontakt med regionen har Ronny fått besked om ett
bidrag på 70 % av fakturasumman.
§ 4 Inkomna och avgående skrivelser
Kultur och fritid har meddelat att klubbens ansökan om aktivitetsstöd för ungdom
hösten 2017 är komplett och är under vidare handläggning.
§ 5 Rapporter
Ordförande
Det har varit ordförandeträff sammankallad av Gotlands Orienteringsförbund,
GOF. Varje klubb redovisade vilka utmaningar man står inför.
Sammanfattningsvis:
•
•
•

Gotlands Bro: behovet av nytt duschhus, få ut ungdomar på tävlingar
Visborg: ledarbrist
Svaide Roma: har ledare men få ungdomar

Ventilerades också problem med tekniken vid motionsorienteringarna, MOL.
För att fler ska få chansen att förlänga säsongen efter att MOL tar slut i augusti
finns ett önskemål om att sprintcuper och skinkjakten skrivs in i kalendern för
ökad kännedom.
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Stockholms Orienteringsförbund kommer bjuda in både yngre och äldre ungdomar
från Gotland till sina träningar.
Anna Samelius har för närvarande en 50-procentstjänst hos GOF. Förbundet vill
öka den delen.
Karin Mårtensson har lämnat ett förslag att benämna sommartävlingarna på
Gotland för Gotlands 5-dagars. I anslutning till detta framkom att Svaide Roma
känner att det börjar bli lite för tungt att arrangera 2-dagars. Ordförandena fick i
uppgift att ta med sig frågan till respektive klubb om hur man eventuellt skulle
kunna ändra på rådande ordning. Styrelsen diskuterade frågan men kom inte fram
till något förslag om förändring.
Anders Nilsson har sökt och fått beviljat 10 000 kr till ritning av skolgårdskartor.
Svenska Orienteringsförbundet har inlett en kartskaleutredning.
En fråga ställdes om klubbarna är tillräckligt förberedda inför akuta situationer i
samband med tävlingar, föranledd av det tragiska dödsfallet som inträffade under
sommarens 3-dagars. Konstaterades att detta behöver diskuteras vidare.
”Hitta ut” har lockat 80 fastlänningar men väldigt få gotlänningar. Kontrollerna
sitter kvar oktober ut.
På ordförandeträffen i höst ska priser på tävlingar diskuteras. På 3-dagars
valde Gotlands Bro att ha priser till elit och ungdomar och enbart lottade priser
till vuxna. Inga klagomål har inkommit gällande detta förfaringssätt.
Sekreterare
Sekreteraren förvarnade om att inte ställa om för omval till en ny tvåårsperiod.
Beslutet hänger samman med det delade boendet mellan Gotland och fastlandet
från och med hösten.
Kassör
Genomgång av ekonomin i stort och lite mer i detalj när det gäller genomförda
tävlingar. Trots att alla poster ännu inte är bokförda kan det konstateras att
vinsten från både 3-dagars och Jungfruloppet blir högre än budgeterat.
Intäkten från campingen verkar bli lägre än beräknat även om det fortfarande kan
komma in lite mer.
Infokommittén
Nästa manusstopp för Broosket är 18 september. I nästa nummer kommer bland
annat en inbjudan till gympa finnas med samt information om dataskyddsförordningen, GDPR.
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Behöver påminnas om att ”Röda väskan” ska tas med på läger och resor samt vid
tävlingar. Väskan har ett rikligt innehåll med allt möjligt som kan lösa akuta
situationer.
Det har dröjt med kostnadsuppgift för att ta fram en tidigare beslutad spårtavla
till Kinner. Nu har den kommit och visat sig bli väl dyr.
Beslut: Birgitta arbetar vidare och försöker hitta något billigare alternativ.
Tävlingskommittén
Det är klart med huvudfunktionärer, tävlingsledare och banläggare, till 2019 års
tävlingar exklusive Jungfruloppet.
En överenskommelse har slutits med Brent Godman angående kartritning.
Stenkyrka och File Hajdar ska revideras, den senare kartan till DM 2019 och 3dagars 2020.
Det finns ännu ingen huvudfunktionär till 3-dagars 2020.
Det önskas datorstöd för att kunna använda befintlig teknik vid motionsorienteringarna. Förutom en enkel manual vore det bra med en gemensam
genomgång för alla MOL-arrangörer inför ny säsong.
Teamsprinten som Visborgs OK arrangerar vartannat år har svårt att locka
tävlande. Ett bra arrangemang som behöver genomföras varje år för att bli mer
känt. Gotlands Bro har fått frågan att stå för arrangemanget vartannat år.
Beslut: Styrelsen lämnar över beslutsrätten till kommittén.
Stugkommittén
Det är inte lätt att få grepp om vilka som har nyckel till Kinnerstugan. Ulf jobbar
vidare med detta.
En del inventarier har bytts ut under sommaren. Tvättmaskinen, en spis och ett
kylskåp gick sönder och behövde ersättas.
Diskussionen om vägunderhållet vid Kinner har inte gått framåt. Från de boendes
sida saknas fortfarande ett förslag om fördelning av ansvaret. Dock har vägen
grusats utan att klubben varit med och betalat.
Den nya infiltrationen är klar men brunnar saknas fortfarande. Bara de också är
färdiga går det snabbt att koppla in den nya avloppsanläggningen.
De i fjol inköpta gungorna är redan slut och därför borttagna. Två gungor med
mycket bättre kvalitet kostar 25 000 kr. Kommittén har bett Anders Nilsson söka
bidrag till nya gungor.
Bygglovet till nya duschhuset har kommit. Så även två anbud - 4,1 respektive 5,6
miljoner kr. För att få ner kostnaden planerar kommittén att bygga utan att anlita
något av anbudsföretagen. Byggstart beräknas till hösten 2019.

Gotlands Bro OK

PROTOKOLL
Styrelsemöte 2018-09-03

Nr 503

4 (5)
Medlemmarna uppmanas att visa mycket större respekt för det arbete
kommittén lägger ner på att hålla god ordning i Kinnerstugan. Material hämtas
men lämnas sedan ofta tillbaka enligt ”släng in”-principen.
Sopstationen kommer att byggas ut. I samband med denna information kan
ytterligare ett påpekande göras som hänger samman med ovanstående stycke:
Inga sopor i källaren!
Som tidigare nämnts blev det en något sämre uthyrning denna sommar. Till nästa
uthyrningssäsong måste något av bokningssystemen (Booking eller airbnb) tas i
bruk för att få en smidigare hantering.
Vaktmästeriet vid Kinner har fungerat bra under sommaren och fortsätter med
städning en dag per vecka. Stugorna Sune och Ville samt garaget har blivit
målade.
Tränings- och rekryteringskommittén
Kurskvällarna pågår med bra snurr! Kursverksamheten förlängs med fyra kvällar
under hösten med planerad säsongsavslutning i samband med Helg utan älgtävlingen. Kommittén vill hyra en stor buss som kan fara runt och samla ihop
ungdomarna så att de först tävlar och efteråt får vara med om en trevlig
avslutningsaktivitet.
Beslut: Kommittén uppmanas kontrollera om SISU-pengar kan användas till hyra
av buss.
Från och med 12 november och sju måndagar framåt erbjuder Elisabeth
Johansson vinterträning i form av till exempel cirkelträning. Platsen är
Skarpkorpen och starttid kl. 19.00. Kostnaden är 200 kr per timme för hyra av
lokal.
Beslut: Styrelsen tackar ja till erbjudandet. Inbjudan ska publiceras i Broosket.
§ 6 Uppvaktningar
Genomgång av kvarvarande uppvaktning innevarande år.
§ 7 Övriga frågor
Dataskyddsförordningen - GDPR
Ett färdigt utkast till klubbens integrationspolicy samt en kortfattad information till
Broosket och hemsidan presenterades. Båda dokumenten är resultatet av ett
förarbete i en mindre grupp bestående av Helene Eklund, Ronny och Gunlis.
Beslut: Styrelsemedlemmarna har i uppgift att läsa igenom och komma med
synpunkter till Gunlis senast söndag 9 september.
Säsongsavslutning
4 november kommer medlemmarna bjudas in till säsongsavslutning. Planeringen än
så länge är start kl. 12.30 med medhavd lunch, sedan lagtävling och därefter bokad
måltid kl. 15.30.
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§ 8 Nästa styrelsemöte
Måndag 29 oktober kl. 18.00 hos Ylva.
§ 9 Mötets avslutande
Ordförande tackade mötesdeltagarna och avslutade därmed mötet.

Protokollförare:

Justerare:

Gunlis Samuelson

Ronny Liljegren

Magnus Ihreskog

