PROTOKOLL
Styrelsemöte 2019-05-27

Gotlands Bro OK

Nr 509

Närvarande:
Magnus Ihreskog, Andreas Liljegren, Ronny Liljegren, Ulf Nilsson,
Ylva Svangren, Birgitta Hjerthén och Helene Eklund (via Skype).

§ 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:
Skrivelse om övertagande – kontakt är tagen med Gert, ingen skrivelse inskickad
ännu.
Ansvar för teknisk utrustning – Ingen ansvarsfördelning men just nu har det fungerat
ganska bra (Håkan, Kurre och Ronny har bidragit).
Sportident behöver styras upp med bokning och lån, Ronny fixar.

§ 4 Rapporter
Ordförande
Ronny har haft kontakt med Allmänna arvsfonden, ärendet är påbörjat men de hade
inget besked att ge ännu.
Rapport från de senaste GOF-protokollen, det skrivs om elverk, skolgårdskartor,
duschanläggning mm.
Mtbo-spår tre markägare norrut har sagt nej, vi inväntar svar från markägare söderut
för att göra ett kortare spår där.
Vi har fått bidrag 10 000 kr från Gotlands Idrottsförbund.
Birgitta avvaktar med spårtavla.
Klintkustleden – ingen har hört något mer.

Sekreterare
Helene har fört över gamla stadgar i RF:s nya normalstadgar. Styrelsen behöver lägga
tid vid något kommande möte inför årsmötet 2020.
Redigering av vision är gjord, skall innehållet ändras?
Medlemsavgifter trillar in, stor omsättning bland de yngre. De flesta betalar direkt
eller efter påminnelse.
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Ekonomiska rapporten utskickad på mail i förväg, kommenterades och analyserades.
Beslut togs att deltagare på träningsläger i Spanien bekostar 2000 kr resterande del
står klubben för, samt för ledares kostnad.
Diskussion om indrivning av avgifter som inte betalas trots upprepade påminnelser.
Hur gör vi? Kronofogden? Höjd avgift?
Beslut togs att stå för halva kostnaden för 3:e laget på Jukola, som är av privat
karaktär.

Tävlingskommittén
Information på städdag om arrangörsbehov, det gav några intresseanmälningar.
Kommittén funderar på upplägg på hur man sprider information och kunskap om vad
de olika posterna innebär.

Stugkommittén
2,5 km och 5 km spåren är röjda, via Kjell Nilssons försorg.
Stefanie vaktis även i sommar, Ulf gör nytt kontrakt och justerar lönen.
Utbyggnad av sopboden planeras, uppförs troligen av bröderna Blomér
Anslag för campingavgift behövs, eget swishnummer för betalning.
Bra uppslutning på städdagen.

Tränings- och rekryteringskommittén
Bra uppslutning på kurserna
Breddläger genomfört, deltagande StOF:s läger.
Riksläger – Mattias ledare
Det blir ingen SOL-skola
Höstresa för ungdomar planeras till 20-21 september, Mälarmårdsdubbeln

Infokommittén
Manusstopp för Broosket 15 juni. Delas ut 2-dagars.
Bilder på hemsidan, tanken är färre bilder och byte oftare.
Under våren har det funnits info på storbildsskärm vid Kinner på tisdagar. Positiva
kommentarer.
Hyllor har köpts in och körts till Kinners klubbrum. Beslutades att Karin M får
reseersättning för resan tor till Rone.

§ 5 Uppvaktningar
Kommande uppvaktningar gicks igenom.
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§ 6 Övriga frågor
Duschanläggning plan B – XL-hjälpen ansökt, Arvsfonden ej färdigbehandlat.
§ 7 Nästa möte
Nästkommande styrelsemöte blir måndag 19 augusti kl. 18.30 hos Birgitta Hjerthén
§ 8 Mötets avslutande
Ordförande tackade mötesdeltagarna och avslutade därmed mötet.

Sekreterare:

Justerare:

Helene Eklund

Ronny Liljegren

Magnus Ihreskog

