PROTOKOLL
Styrelsemöte 2020-03-19

Gotlands Bro OK

Nr 515

Närvarande:
Ylva Svangren, Ronny Liljegren, Ulf Nilsson, Birgitta Hjerthén,
Andreas Liljegren och Helene Eklund, Magnus Ihreskog och Göran Gustafsson

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Ronny öppnade mötet

§ 2 Godkännande av dagordning
Utskickad dagordning godkändes.
§ 3 Föregående styrelseprotokoll och uppföljning av tidigare fattade beslut
Föregående protokoll godkändes
Helene gick igenom beslut 2019.
§ 4 Rapporter
Ordförande
Corona – riktlinjer från SOFT. Max 300 deltagare från egna distriktet.
Vidare diskussion under träning och tävling.
Ansökan gjord till Region Gotland om anläggningsstöd 200 000 kr.
Ansökan gjord till RF om projektstöd för anläggning 400 000 kr.
Ansökan gjord till Idrottslyftet för material till MtbO 10 000 kr, klubben bidrar med
samma summa för inköp av Sportident.
Ansökan till Länsförsäkringar Gotland för skrivare och papper till kartor.
Sekreterare
Belastningsregistret – Helene och Ronny har fått in en del, Helene noterar på lista,
påminner i Broosket och de i Träning och rekrytering som inte visat upp.
Medlemsavgifter – trillar in, påminnelse med i Broosket till de som inte har betalat
ännu.
Valberedning – prata med Kjell, vem vill han jobba med? Kan vi organisera
valberedningsjobb i kommittéerna på något sätt som skulle kunna vara OK enligt
stadgar?
Kassör
Corona riskerar våra inkomster. Vi avvaktar och reviderar budget vid behov. Vilka
utgifter vi ev avstå eller förändra, beror på utvecklingen.
Kassören manar till försiktighet i varje kommitté.
Postbox – behövs den? Ylva försöker dirigera fakturor till mail.
Skulle det fungera med digitalt ombud på Skatteverket?
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Tränings och rekryteringskommittén
2(3)
Diskussion om Corona och vår tränings och kursverksamhet.
Utifrån nuläget beslutades att vi tränar som vanligt men vi avstår samvaron i stugan.
Kursverksamheten – starten skjuts till 14 april. Endast verksamhet utomhus, samling
direkt i grupper, ingen gemensam genomgång och inget fika efteråt.
Information på hemsidan, Facebook och mail.
Beslutet kan ändras utifrån att nya direktiv från SOFT eller Folkhälsomyndigheten.
Tävlingskommittén
Kommittén är i fas med funktionärer
Diskussion om Corona och vår tävlingsverksamhet.
Beslutades att vi ställer in Nattinatta och Broruset. För mycket jobb för lite deltagare.
Kan arrangeras i höst om läget förändrats till dess.
Vi avvaktar beslut om 3-dagars utifrån hur läget förändras.
Kartprojekt norra Gotland, möjlighet för en del till oss, Fleringe och norrut.
Fråga från Birgitta om OCAD19. En licens finns vid Kinner och en vid Brent Key.
Infokommittén
Birgitta beställer spårtavla på de spår vi har nu.
Digital förening – vi deltar inte
Broosket – utdelning i slutet av mars. Tidigare Broosket behöver läggas ut på
hemsidan. Birgitta påminner Julia Key om underlag.
FB-ansvarig – diskussion med Sofia om uppdrag och fördelning av arbete behövs.
Hemsidan – Håkan jobbar på med Idrottonline-sidan för ev övergång i höst. Behöver
hjälp framöver med strukturen på sidan.
Stugkommittén
Elljusspår – stormskador skall fixas.
Brandsyn – skall göras, ev behöver brandvarnarna i baracken kedjekopplas.
Sommarjobbare – Edvard Pettersson, ev kan han få ta över städning redan nu. Uffe
pratar med honom.
Städdag 18 april
Uthyrning i sommar – kontrakt med Novi är inte påskrivet. Uffe ser till att vi får
besked så att vi annars kan lägga ut lägenheterna igen.
Duschbygge/renovering – fortsatta funderingar.
§ 5 Uppvaktningar
Uppvaktningar enligt listan är gjorda.
Kommande uppvaktningar kollades av.
§ 6 Övriga frågor
Enhetliga skyltar till arrangemang
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§ 7 Nästa möte

3(3)

Styrelsemöte onsdag 29 april kl 18.30 hos Ulf.
§ 8 Mötets avslutande
Ordförande tackade för god mat och visat intresse. Mötet avslutades.

Sekreterare:

Justerare:

Helene Eklund

Ronny Liljegren

Ylva Svangren
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Noteringar 50-årsfest
Kommitté utsedd, från styrelsen Ronny och Uffe. Övriga styrelsen hjälper också till med
förberedelser. Helgrillat lamm föreslås.
Beslutades att vi är vid Stenkyrka folketshus 22 augusti.
Fest för medlemmar, gratis eller mycket subventionerat. Icke medlemmar?
Underhållning - Magnus kontaktar Marie Nilsson och frågar om hon vill göra något
uppträdande.
Skall vi ha ytterligare underhållning?
Tidsresa – illustrera någon händelse från varje 10-tal, som kan tas från jubileumsskriften.
Fråga någon person som är aktuell för respektive tidsperiod/händelse. Personen förbereder
någon berättelse/illustration på det sätt den vill tillsammans med personer den väljer.
Tävling – lagledare för varje årtionde där laget hittar på en gren och utmanar de övriga.
Birgitta förbereder

