PROTOKOLL
Styrelsemöte 2019-12-09

Gotlands Bro OK

Nr 512

Närvarande:
Magnus Ihreskog, Ronny Liljegren, Ulf Nilsson, 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
SISU - Vi har haft 700 lärgruppstimmar under året, 27 000 kr.
Finns det idéer på vad vi skall använda pengarna till?
Läger, kostföreläsning….
Idrottsgala – Ronny har blivit intervjuad, vi hoppas på att bli nominerade till en
eller flera kategorier även i år.
2020 är planerat av föreningsträffen i november.
50-årsfest 22 augusti, Kinner och Folkets Hus i Stenkyrka finns som alternativ.
Diskussion kring planering, ekonomi och andra förberedelser.
Utdrag från belastningsregistret skall visas upp av alla ledare som har
kontinuerlig kontakt med ungdomar i vår verksamhet.
Beslutades att Helene mailar ut information till alla som är aktuella, de
uppmanas att visa upp intyg för Helene eller Ronny som gör notering.
Årsmöte – genomgång av de som är i tur att väljas

Sekreterare
Stadgar – förslag till nya stadgar är klara, ny framsida läggs till, förslaget redovisas i
sin helhet på hemsidan och utskrivna ex läggs vid Kinner, Helene ser till att info om
detta kommer med i Broosket.
Verksamhetsberättelse – Helene återkommer med underlag och datum för
inlämning.
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Kassör
Ylva ej närvarande på möte med anledning av sin höftoperation.
Aktuella siffror fanns att tillgå.
Budget 2020 beslutades enligt förslag.
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Infokommittén
Spårtavla beställs
Hemsidan – Håkan Mattsson anser att vi använder den nuvarande så länge det går
och att vi därefter går över till IdrottOnline-sidan.
Diskussion om detta i styrelsen.
Kinnerinfo på tisdagar fortsätter i den mån Birgitta hinner. Skicka gärna med info till
henne.
Föreläsning med Fred Grönvall ca 60 personer, 70% betalas av SISU-pengar.
Facebook – hur får vi till mer kontinuitet? Skall vi utse ansvarspersoner? Birgitta tar
frågan i sin kommitté.
Tävlingskommittén
Kartritning – hitflyttad pensionär öppnar nya möjligheter
Annandags OL – svårt att hitta arrangör, Birgitta tar på sig uppdraget.
50-årsskriften är klar, när skall den delas ut? Magnus ställer den vid Kinner tillsvidare.
Larmrutiner vid akuta situationer – möten har genomförts både med GOF och med
Idrottens Ö arrangörer. Rutiner kommer att tas fram och presenteras på tävlingsträff.

Stugkommittén
Snöröjning – Inge Larsson hjälper till när det behövs.
Städning av dusch – sköts tillsvidare av Inger Westerlund
Vaktmästare i sommar – Edvard Pettersson
Lägenheterna i baracken – uthyrda som personalboende för Novi resort 1/5-31/8
Städlag – tillika vintervärdar presenteras i Broosket.
Uthyrning – Janne Lindby har tagit över.
Nya stolar - är inköpta till Kinner
Campingen – ökar i inkomst
Ny lampa – på parkeringen
Röjargäng – röjer runt Kinner
Diskussion om dusch – övergång till swishbetalning före eller efter renovering.
Salthamnsprojektet – röjning pågår i skogen, Ronny kollar vad som händer.
Träning och rektyteringskommittén
Tisdagar – intervallträning i gång
Styrketräning – Birgitta kollar med Elisabeth Johansson
LOK-stödsrapportering – nästan klar för hösten
Nyårsläger Information till föräldrar vid kurstillfällena – hur kan vi förbättra?
Helene tänker till och skickar till Andreas och Göran Gustafsson.
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SI-pinnar – ev behövs nytt inköp, kan vi ta över GOF:s?
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§ 5 Uppvaktningar
Gert Lundquist 70 år 30/12 uppvaktas med blommor om han är hemma
Ny lista för 2020 är klar.
Ulrika Nikolausson 50 år 7 januari, Helene skickar kort
Rolf Lenströmer 85 år 6 februari, Helene skickar kort
Ordförande fyller 60 år 2 februari ….
§ 6 Utmärkelser
Beata Pettersson utses till årets junior
Årets prestation har Bro OK:s 25-mannalag gjort.
§ 6 Övriga frågor
3-dagars – inbjudan klar, ligger inte ute ännu. Markägarkontakter verkar lugnt.

§ 7 Nästa möte
Nästa styrelsemöte – konstituerande möte efter årsmötet 15 februari
§ 8 Mötets avslutande
Ordförande tackade mötesdeltagarna och avslutade därmed mötet.

Sekreterare:

Justerare:

Helene Eklund

Ronny Liljegren

Magnus Ihreskog

