PROTOKOLL
Styrelsemöte 2019-10-28

Gotlands Bro OK

Nr 511

Närvarande:
Magnus Ihreskog, Ronny Liljegren, Ulf Nilsson, Ylva Svangren,
Birgitta Hjerthén, Andreas Liljegren 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
Föregående protokoll godkändes

§ 4 Rapporter
Ordförande
Ronny rapporterade från två st ordförandeträffar samt ett GOF-protokoll.
FN:s barnkonvention blir lag – vad betyder det för oss?
Klubben deltog på Lummelundas hembygdsdag med Pröva-på-orientering.
Ansökan till stipendium är gjord till Tore A Jonassons stiftelse som ska årligen dela ut
stipendier till "fysiska eller juridiska personer som utfört gagnfull gärning relaterad till idrott
och/eller idrottsverksamhet”

Har vi några idéer på projekt kring damidrott? Det finns pengar att söka hos Arvet.
Föreningsträff vid Kinner 6/11 kl. 18-21.
Erbjudande om möteslokal på ICA Maxi arena
Sekreterare
Förslag till nya stadgar utifrån RF:s normalstadgar gicks igenom. Helene redigerar
förslaget och skickar ut igen.
Färdigt underlag läggs på hemsidan samt läggs vid Kinnerstugan. Information i
Broosket som kommer ut före jul.
Kassör
Ylva kommenterade aktuella siffror.
Pengar har kommit in på kontot från Kjell Skalberg i samband med hans 70-årsdag
samt även pengar till Curt Redners minne.
Budgetmallar skickas ut till kommittéernas arbete.
Pågår en förfrågan från Skatteverket utifrån vår deklaration, Ylva hanterar.
Kivra kan inte användas av ideell förening
Information om våra medlemsförsäkringar – Ylva skriver till Broosket
Resor – otydlighet uppstår ofta kring betalning och redovisning. Hur kan vi förbättra
detta?
Vad gäller för ledare och reseledare när det gäller betalning?
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Tränings- och rekryteringskommittén
Andreas summerar en bra höst för kursverksamheten med många deltagare.
Nu väntar O-event 8-10/11
Mattias Westfält och Göran Gustafsson kommer att köra teori för HD14 och äldre
under vinterhalvåret.
LOK-stödsredovisning planeras tillsammans med Helene
Gympa med Elisabeth Johansson ev efter nyår.
Helene kollar kostföreläsning för ungdomar och föräldrar.
Infokommittén
Broosket klar till 17/12, manusstopp 2 veckor innan.
Önskemål om mer information från kommittéerna
Ledar/medlemsdag 2 november
Inspirationsföreläsning med Fred Grönwall 26 november.
Tävlingskommittén
Klart med huvudarrangörer till alla tävlingar 2020
Några personer till Motions-OL och Annandags-OL saknas
Anders Nilsson kommer att köra utbildning i arrangemang under vintern.
Beslutas att rensning av gamla skyltar skall göras och nya skall tillverkas till
kommande arrangemang
Stugkommittén
Ulf har haft kontakt med boende som upplever att farthindren fungerar bra. Trafiken
på tisdagar är mycket men folk kör lugnt.
Ulf jobbar med kontakt till snöröjning av vägen till vintern.
Röjare från Region Gotland kommer att röja runt grillplatser och spår vid Kinner.
Grupper inför vintern görs i ordning till Broosket i december så att dessa kan
användas som stugvärdar och senare även vid städning av stugorna. Helene
förbereder underlag.

§ 5 Uppvaktningar
Kommande uppvaktningar gicks igenom.
Helene tar fram ny lista för 2020.
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Beslutas att årsmöte och årsfest genomförs 15 februari
Ny/begagnad skrivare kostnad 10 000 på PrintIT

§ 7 Nästa möte
Nästa styrelsemöte måndag 9 december kl. 18.30 hos Magnus
§ 8 Mötets avslutande
Ordförande tackade mötesdeltagarna och avslutade därmed mötet.

Sekreterare:

Justerare:

Helene Eklund

Ronny Liljegren

Magnus Ihreskog

