PROTOKOLL
Styrelsemöte 2019-08-19

Gotlands Bro OK

Nr 510

Närvarande:
Magnus Ihreskog, 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, med tillägg av efternamn som saknas.
Beslutspunkter gicks igenom, 2019 års punkter bifogas protokollet.

§ 4 Rapporter
Ordförande
Ronny rapporterar att vår ansökan till Allmänna arvsfonden avslogs.
Diskussion inför GOF:s ordförandeträff. Material, arrangemang mm
Styrelsen skickar med frågan om skrivare, viktigt att det inte bara finns en godkänd
skrivare på Gotland.
Lummelunda hembygdsförening arrangerar en dag med aktiviteter 14/9, vi deltar
med pröva-på-orientering.
Klintkustledens dag 29/9 – Lång-DM, vi deltar inte.
Anita Wehlin utbildar idrottslärare vid Kinner 17/9.
Sekreterare
Stadgar och vision, materialet finns kvar, beslutades att lägga tid på det nästa möte.
Helene skickar ut i förväg för möjlighet att förbereda sig.
LOK-stöd inlämnat, Helene försöker få igång redovisning närvaro via app, fungerar
olika bra med olika grupper och ledare.
Kassör
Ekonomiska rapporten utskickad på mail i förväg, kommenterades och analyserades.
Broosket – budget för 2019 är slut, beslutades att dela ut två nummer till i år.
Mindre intäkter på uthyrning i sommar, Campingavgifter trillar in, anslag med swish
funkar bra.
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Infokommittén
2(3)
Ledardag/inspirationsdag blir en kombination under hösten. Datum bestämdes till
den 2 november. Fia Olsson och Birgitta arrangerar.
Broosket nr 3/19 delas ut 24/9
Tävlingskommittén
Letar ständigt arrangörer
Sista sprintcupen inställd för många arrangemang samma vecka, behövs den?
Förslag – lägg ner och plocka in lite sprint på motions-OL istället.
Infomöte i vinter med fokus på arrangemang, kombineras med banläggningskurs
grund i syfte att kunna arrangera en Motions-OL.
Skall vi arrangera någon värdetävling?
Jungfruloppet – synpunkter från funktionärer är inlämnat till Olle Gardell,
tävlingsledare, Magnus kollar med honom.
Beslut togs att from 2020 betalar medlemmar över 16 år sin deltagaravgift.
VIF Gute SOK har mailat och tackat för lån av karta till Motions-OL
Fasta kontroller finns i terrängen runt Kinner – Ronny kontaktar Anders Nilsson.
Stugkommittén
Novi resort har visat intresse för att hyra boende för sina anställda maj-augusti 2020.
Stefanie har sommarjobbat men inte så mycket, fortsätter i höst med duschar mm.
Farthinder på plats på vägen ner, vi står för hälften av kostnaden.
Kläder – Johan och Ann-Louise Björksved tar över med stöd av Uffe.
Spårtavlan – vi avvaktar
Ny sopbod är på plats

Tränings- och rekryteringskommittén
Ingen närvarande från kommittén
Kursstart 20/8
§ 5 Uppvaktningar
Kommande uppvaktningar gicks igenom

Gotlands Bro OK

PROTOKOLL
Styrelsemöte 2019-08-19

Nr 510

§ 6 Övriga frågor
3 (3)
Ronny har tagit kontakt med Eva Nypelius för möte gällande duschhus, mark,
Salthamn mm Eva har inte svarat ännu, Ronny påminner.
Duschanläggning – avslag från arvsfonden. Diskussion om plan C. Renoveringsplan?
Stugkommittén och Ronny tar ett möte
OL-spinning start 7 september, lördagar 10.00, Visby träningscenter.
Ylva tar upp frågan om dubbel startavgift vid direktanmälan på plats. Ronny tar med
till GOF-möte.

§ 7 Nästa möte
Nästa styrelsemöte måndag 28 oktober hos Helene
§ 8 Mötets avslutande
Ordförande tackade mötesdeltagarna och avslutade därmed mötet.

Sekreterare:

Justerare:

Helene Eklund

Ronny Liljegren

Magnus Ihreskog

