PROTOKOLL
Styrelsemöte 2019-03-10

Gotlands Bro OK

Nr 508

Närvarande på Gåsemora Träningsläger för styrelsen:
Magnus Ihreskog, Andreas Liljegren, Ronny Liljegren, Ulf Nilsson,
Ylva Svangren, Birgitta Hjerthén och Helene Eklund.

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Ronny öppnade mötet
§ 2 Godkännande av dagordning
Utdelad dagordning godkändes.
§ 3 Föregående styrelseprotokoll och uppföljning av tidigare fattade beslut
Föregåendeprotokoll godkändes, uppföljning på beslutspunkter under respektive
kommitté
Helene fortsätter med nytt underlag för beslutade punkter vid nästa möte.
Från årsmötet har styrelsen i uppdrag att besluta under hur ansvaret för våra
tekniska utrustning skall fördelas.
§ 5 Rapporter
Ordförande
Ansökan till allmänna arvsfonden är inskickad, 5-7 månaders handläggningstid.
Ansökan till Idrottslyftet är inlämnad för stöd av uppmärkning av spår.
Sommarfesten förläggs till 11/7.
2020 firar klubben 50 år, Magnus tar på sig att förbereda jubileumsskrift.
50-årsfest 22 augusti 2020.
Kjell Skalberg har förhandlat med Region Gotland om tomträttsavtal för ytterligare 10
år.
Beslutas att Ronny tar kontakt med Gert Lundqvist för att försöka få till skrivelse om
att permanent få ta över tomtmarken vid Kinner.
Sekreterare
GDPR – vi harföljt de rutiner vi har satt upp. Osäkerhet kring vad som gäller med
bilder på hemsida och sociala medier. Helene tar reda på vad som gäller.
Just nu förbereds städlag/klubbkavlelag samt fikalista
Posthantering, Helene och Birgitta sköter det.
Kassör
Ylva följer upp det som hänt inom ekonomin hittills i år.
Till Idrottsgalan användes 3000 kr
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Stugkommittén
2 (3)
Belysning på parkeringen skall åtgärdas
16 mars förberedande städdag för kommittén
Steffi anställs som vaktmästare i sommar
Uthyrning - Fia kontaktas för spridning via Facebook.
Markägaren har haft synpunkter på skyltning och omhändertagning av nedfallna träd.
Är omhändertaget och markägaren är nu nöjd.
MtbO-spår förslag är framtaget, markägare skall kontaktas.
Duschhus – ansökningar inlämnade, Uffe samlar material till en plan B.
Uffe har haft samtal med Kjell-Åke Ruthström angående slamtömning, ved och väg.
Ännu ingen större framgång med vägsamfällighet.
Skrapning av väg är beställd och vägen skall sen grusas, boende i området tar hand
om det.
Tränings- och rekryteringskommittén
Solskola planeras med Jocke B som ansvarig
Kursstart 2 april
Skolorna i vårt upptagningsområde kontaktas för att erbjuda stöd och samtidigt göra
reklam för vår verksamhet.
Hantering av LOK-stödsrapportering kvarstår att ta hand om.
Infokommittén
Spårtavlan – inväntar klartecken för MtbO-spår
Hemsidan – Håkan testar vidare Idrott-online-sidan
Facebook – Helene ersätter Ylva som en av administratörerna på sidan. Birgitta
kontaktar Fia.
Broosket – Manusstopp 20/3, delas ut vid kursstart 2/4.
Birgitta funderar på att forma en redaktion framöver.
Tävlingskommittén
Nattinatta/Broruset genomförs 2020 vid Brucebo.
Behörighet för att skriva ut tävlingskartor kvarstår endast Erik Berg.
Diskussion om svårigheten att få tävlingsledare och banläggare till våra arrangemang.
Just nu svårare än nånsin.
Beslutas att ha en ledarträff i samband med städdagen 6/4. Inbjudan behöver gå ut
till våra engagerade i klubben både gamla och nya.
Uffe informerade om att inför höstens tävlingar tas även 3-dagars med vid
markägarkontakter.
§ 6 Uppvaktningar
Vi har koll på läget, första uppvaktningen tidigast i början på juni.
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§ 7 Övriga frågor

3 (3)

Ansvar för tekniska ägodelar
Vem/vilka skall ha ansvarar för underhåll och inköp av förbrukningsmaterial till
skrivare och datorer mm.
Beslutas att Ronny funderar på ansvarsfördelning (kan ev Håkan ta någon del?)
Ylva funderar vidare på om vi också skall ha någon form av inventarieförteckning för
dessa saker
Stadgar och vision
Under gårdagen genomfördes styrelseutveckling med Anna Samelius.
Utifrån dessa diskussioner framkom att vi behöver se över våra stadgar samt ev vår
vision. Helene tar fram utkast för nya stadgar utifrån RF:s nya mall till nästa möte.
§ 8 Nästa möte
Nästkommande styrelsemöte blir måndag 27 maj kl. 18.00 hos Ronny.
§ 9 Mötets avslutande
Ordförande tackade mötesdeltagarna och avslutade därmed mötet.

Sekreterare:

Justerare:

Helene Eklund

Ronny Liljegren

Magnus Ihreskog

