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

§ 1 Mötets öppnande
Även detta styrelsemöte inleddes med ett tänt ljus och en tyst minut. Denna gång för
att hedra den nyligen bortgångne klubbkamraten Pelle Lindskog.
Därefter öppnade ordföranden mötet.
§ 2 Godkännande av dagordning
Utdelad dagordning godkändes.
§ 3 Föregående styrelseprotokoll och uppföljning av tidigare fattade beslut
Samtliga beslutspunkter från styrelsemötet 2018-09-03 kunde bockas av.
Kan noteras att tävlingskommittén behandlat Visborgs OK´s förfrågan, och
erbjudande, om att arrangera Teamsprinten vartannat år. Kommitténs beslut är att
Gotlands Bro tackar nej men att det är fritt fram för klubbmedlemmar att som
privatpersoner stå som arrangör.
§ 4 Inkomna och avgående skrivelser
Ingen skrivelse att behandla.
§ 5 Rapporter
Ordförande
På senaste GOF-mötet (Gotlands Orienteringsförbund) avhandlades följande:
•

•

GOF önskar utöka Anna Samelius´ halvtidstjänst till att i stället omfatta
60 procent av en heltid från och med 1 februari 2019. De ytterligare 10
procenten ska användas till att ännu mer utveckla junior- och
seniorverksamheten. Denna satsning kräver ett extra ekonomiskt tillskott
på 8 000 kr från vardera orienteringsklubb.
Beslut: Styrelsen stöttar GOF med 8 000 kr för år 2019.
Förbundet kallar till en föreningsträff där samtliga orienteringsklubbar har
möjlighet att vara med och diskutera orienteringens framtid, bland annat
genom att framföra vilka aktiviteter som skulle kunna gynna verksamheten. Träffen är onsdag 7 november kl. 18.00 i Kinnerstugan. Styrelsen
ber om en stor uppslutning! Anmälan senast 5 november till
anna.samelius@gotsport.se eller 0498-20 70 66.
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•

Erik Johansson arbetar för att införskaffa ett nytt elverk. Detta elverk är
tänkt att bli orienteringens ”eget” för att bättre säkra att det är i gott skick
då det ska tas i bruk. Befintligt elverk nyttjas av många olika intressenter
och det händer att funktionen upplevs lite mindre god. Kostnaden för ett
nytt elverk hamnar på 63 000 kr.
Styrelsen reagerade över den höga kostnaden och ett nytt förslag som
beräknas bli billigare men ändå skulle klara kravet på bra och säker
funktion framlades – nämligen att hyra elverk när det behövs i stället för
att köpa.

Det har även varit ett nytt möte med orienteringsklubbarnas ordförande. Bland
annat diskuterades framtiden för 2-dagars utan att något beslut fattades.
Det lades ett förslag om att höja anmälningsavgiften från 130 kr till 140 kr på
nationella tävlingar.
Visborgs OK önskar ha kvar arrangörskapet för 3-dagars vartannat år.
Ordföranden har fått en intresseanmälan om anställning som tränare från Brent
Key. Satsningen skulle i första hand riktas mot tisdagsträningarna - där Brent
redan nu gör en mycket förtjänstfull insats!
På framtidskonferensen listades en mängd olika punkter som förslag på hur
klubbens verksamhet skulle kunna utvecklas, däribland en anställd tränare.
Styrelsen hade detta som utgångspunkt för den diskussion som följde. Dels
handlar det om inriktningen för en sådan anställning, dels handlar det om
ekonomi. Slutligen konstaterades att frågan är både stor och svår – var befinner
sig klubben/var önskar klubben befinna sig när det gäller ideellt arbete kontra
avlönat arbete? Ämnet kräver ytterligare diskussioner och därför blev inget beslut
fattat på detta möte.
Sekreterare
Ett år går fort och så småningom är det dags för ett nytt årsmöte. Innan dess är
det en hel del som måste färdigställas, däribland en verksamhetsberättelse för år
2018 och en verksamhetsplan för år 2019. Gunlis har förberett underlaget och
kommer å det snaraste skicka ut detta till samtliga kommittéer.
Kassör
Inga stora förändringar i ekonomin sedan förra mötet. Mycket är pågående så det
är för tidigt att dra några slutsatser vad gäller budgetprognosen för året.
Tränings- och rekryteringskommittén
Kursverksamheten avslutades i samband med Helg utan Älg. Busskjuts till
tävlingen (70 klubbmedlemmar till start dag 2), mat och bad (ca 45 badande) blev
en mycket uppskattad avslutning!
Höstens kursverksamhet har varit helt otrolig vad gäller antalet deltagande!
Nu vankas vinterträning i stället. I slutet av november startar intervallträning vid
Kinnerstugan på tisdagar. Vid sidan av dessa blir det långpassträningar, vilken
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veckodag beslutas inom kort. Eventuellt kan dessa pass förläggas så att även
cyklister kan delta.
Diskuterades huruvida andra klubbar bör bjudas in att delta på Elisabeth
Johanssons gympa – föranledd av att gympalokalen inte är så stor.
Beslut: Birgitta kontaktar Anna Samelius som får i uppdrag att sprida inbjudan till
övriga orienteringsklubbar.
Infokommittén
Birgitta har hittat ett billigare, och fullgott, alternativ till spårtavlan vid Kinner.
Tavlan blir 70 x 100 cm (affischstorlek) i aluminium med ett skyddsöverdrag av
vinyl.
Beslut: Styrelsen uppdrar åt Birgitta att beställa tavlan.
Birgitta, Karin Mårtensson och Karin Skalberg har så smått börjat planera för det
framtida orienteringsmuséet i Kinnerstugan. Eventuellt kommer medlemmar bli
tillfrågade om komplettering av sådant som saknas i form av föremål och/eller
kartor.
Det är klart att Marita Skogum blir årets gästföreläsare medlemskvällen torsdag
22 november. Hon kommer först att berätta om vad en elitsatsning innebär och
sedan blir det fokus på ledarskap.
Tävlingskommittén
Kommittén har gjort en utvärdering av årets tävlingar, inklusive Jungfruloppet,
och kommit till slutsatsen att allt gått bra. Det blev ett bra 3-dagars-arrangemang
även om dödsfallet naturligtvis var ett mycket tragiskt inslag. Konstaterades att
det inför tävlingar finns utrymme att ännu mer vässa beredskapen inför dylika
händelser.
Alla huvudfunktionärer till nästa år är klara. Fortfarande saknas dock tävlingsledare till 3-dagars år 2020.
Den nya kartnormen ska användas vid all nyritning av kartor. Brent har använt
den nya normen vid sin, numera snart slutförda, kartritning och det har visat sig
att kartorna blir mer lättlästa.
I vinter ska ett nytt tag tas när det gäller organisering av material i Kinnerstugans
källare.
När det gäller frågan om att söka värdetävlingar (från SM och ”uppåt”) funderar
kommittén vidare.
Stugkommittén
Det nya avloppet är klart. Totalkostnaden hamnade på knappa 200 000 kr till
vilken regionen bidrar med 125 000 kr.
Det pågår röjning vid grillplatsen. Planeras även att röja utefter spåret.
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Till säsongsavslutningen söndag 4 november har drygt 70 personer anmält sig!
Ulf och Peter Skalberg ska i närtid ta tag i booking.com så att det kan vara i bruk
inför nästa års uthyrningar.
Och nu till avsnittet ”det går trögt”:
Trots Ulfs alla ansträngningar att få till stånd en överenskommelse gällande vägen
till Kinner har i stort inget hänt. De boende har inte svarat på någon av Ulfs
påstötningar och har inte heller utsett en kontaktperson. Situationen är
problematisk.
Beslut: Kjell-Åke Ruthström har det egentliga ansvaret att bilda en vägsamfällighet. Ulf får i uppdrag att ta direktkontakt med honom.
Det går lite så där med att fånga in uppgifter om vilka som har nycklar till Kinnerstugan. Fortfarande saknas en hel del.
Nya duschen har gått i stå. Hittillsvarande ansträngningar har inte gett önskat
ekonomiskt utfall. Ronny och Anders Nilsson ska ha en träff för att försöka hitta
nya ställen att söka bidrag från.
Beslut: Ronny kontaktar klubbmedlemmen tillika f d bankmannen Gunnar
Eriksson för att få hjälp att utröna vilka möjligheter det finns för klubben att söka
lån.
§ 6 Uppvaktningar
Presenterades en framtagen lista av nästkommande års högtidsdagar.
§ 7 Övriga frågor
Årsmöte med efterföljande årsfest
Beslut: Lördag 9 februari. Kallelse till medlemmar tre veckor innan, lördag 19 januari.
Verksamhetsberättelse/-plan ska finnas tillgänglig senast lördag 2 februari.
§ 8 Nästa styrelsemöte
Måndag 10 december kl. 18.00 hos Ulf.
§ 9 Mötets avslutande
Ordförande tackade mötesdeltagarna och avslutade därmed mötet.

Protokollförare:

Justerare:

Gunlis Samuelson

Ronny Liljegren

Birgitta Hjerthén

