PROTOKOLL
Styrelsemöte 2020-10-14

Gotlands Bro OK

Nr 520

Närvarande:
Ronny Liljegren, Ylva Svangren, Birgitta Hjerthén, Ulf Nilsson,
Helene Eklund, Magnus Ihreskog och Göran Gustafsson
§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Ronny reflekterade runt årets händelser och öppnade därmed mötet.
§ 2 Godkännande av dagordning
Utskickad dagordning godkändes.
§ 3 Föregående styrelseprotokoll och uppföljning av tidigare fattade beslut
Föregående protokoll godkändes
Valberedningen kontaktad – beslutades att Kjell Nilsson bjuds in till nästa möte
§ 4 Rapporter
Ordförande
GOF – rappport från ordförandeträff där Ronny deltog.
Synpunkt om Motions-OL 2021, styrelsen föredrar den ökade tillgängligheten men att
Livelox skall vara ett krav. Magnus lämnar synpunkten vidare.
RF/SISU – ansökan för Idrott för äldre
RF/SISU Gotland Experience – Ronny på möte med projektledaren
Kompensationsstöd – resebidrag och LOK-stöd kommer att delas ut samma summa
som för 2019.
OL-gala – och utdelningar av utmärkelser, vi väntar in GOF:s beslut
Utmärkelser – vi funderar och diskuterar på hur vi kan förhålla oss till rådande
restriktioner, ungdomspriser prioriteras. Vi återkommer till punkten nästa möte.
Årsmöte beslutas till den 20 februari
Sekreterare
50-års jubileum – digitalt firande på Facebook och Instagram
LOK-stöd – arbete pågår med de aktiviteter vi har haft.
Kassör
Ekonomisk rapport från Ylva, det ser bra ut, trots Corona. En del kompensationsstöd
har kommit in och Ronny fortsätter söka de kompensationsstöd som går att söka.
Träning och rekryteringskommittén
Höstens verksamhet veckans bana och gröna gruppen lades till.
Deltagande på USM och USM sprint
Projekt RF/SISU Mattias Österdahl kommer att köra Eldsjäl 2.0 Ungdomar 14-19 år.
Tisdagsträningar – Beslutades att vi drar igång soppkvällar igen. Styrelsen börjar med
att koka soppa. Göran börjar, Magnus, Uffe, vi börjar utan bastu och ser sen. Gålunka-löp Från november mer organiserad träning.
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Infokommittén
Hemsidan – ambition att flytta över till Idrott online-sidan inom kort.
Swedish League och Helg utan Älg en egen hemsida länkad från vår sida.
Broosket – nytt nummer ute, uppskattat av många.
Tävlingskommittén
Kartritning – merjobb i samband med att vi fått Swedish League
Broruset och Nattinatta körs i vår som planerat
Swedish league körs i kombination med Helg utan älg
Stugkommittén
Edvard tillfrågad om vaktmästarjobb sommaren 2021
Om vi är vid Kinner behöver vi boka, städa och tömma sopor, inomhus.
Camping – information på internet kan vi förtydliga den, eller förbättra vägen ner?
Duschhuset – beslutas att vi går vidare med renovering, Uffe undersöker bygglov och
kostnader.
Ronny och Uffe har varit på möte vid Region Gotland om byggplaner i Kinnerområdet,
ser positivt ut för klubbens del
§ 5 Uppvaktningar
Uppvaktningar – listan gicks igenom

§ 6 Övriga frågor
50-årsjubileum – ingen fest i november
§ 7 Nästa möte
Styrelsemöte hos Birgitta 7 december kl. 18.00 med tomtegröt!
Ylva fixar underlag för budget, skall skickas in till Ylva innan mötet
§ 8 Mötets avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och ett tack till Göran för god mat
Mötet avslutades.
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