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Närvarande: 
Anders Selin 
Alf Lindström 
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Styrelsemöte februari -19 
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Plats Idrottens Hus 

 
Nästa möte:  
Datum: 2019-03-14  
Tid: kl 19.00 
Plats: Idrottens Hus 

 
 

§17 Mötets öppnande 
 
§18 Pontus Björkdahl utsågs som justerare 

  
§19 Föregående protokoll  
Föregående protokoll genomgicks och lades till handlingarna. 
 
§20 Ekonomi 
Alf redovisade det ekonomiska läget och vi följer budget. 
 
§21 Inkomna skrivelser 
Kallelser till SCF:s årsmöte och Sv Triathlonförbundets årsmöte har inkommit. Vi har fått 
kallelser från Sisu om diverse utbildningar bla Idrottskonferens Ungdomar. 

 
§22 Rapporter 
Egna arrangemang 

• GT 30/5 samma upplägg som 2017. Vi tror att Leva kommer att fungera 
trots uppgifter om försäljning. 

• Anders ska ta kontakt med Fransan om mat till 20-mila. 
• Gotland Gravel. Hemsidan lanseras inom kort och anmälan öppnas då. 

Niklas följer med Anders till möte med Bikeoholic inför 
hemsidelanseringen. Det ser positivt ut. 

Motion 
Delrapportering gjordes av medlemsenkäten. Ca 100 st har svarat så här långt. Mycket 
givande diskussion. Den stänger 17/2 och Karin sammanställer resultatet. Anders och 
Karin kommer därefter att träffa motionskommittén och tillsammans dra upp reviderade 
arbetssätt inför våren. Tiden är kort men genom att vi gick ut med enkäten förväntar sig 
medlemmarna någon form av resultat. Viktigt att vi får ut budskapen på ett positivt sätt. 

För kännedom: 
Magnus Fredriksson 
David Gardell  
Karin Lekander 
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§23 Tävlingar 
Eftersom det pågår jobb i förbundet om tävlingsformer mm så avvaktar vi med vilka 
tävlingar som skall sökas tillstånd för. Tävlingsplatser för MTB-tävlingarna skall ännu 
fastställas. 
Det beslöts att se över hur vi avslutar tävlingarna. Uppläsandet av resultaten kanske skall 
ersättas med resultatlista för att minska ”tävlingshetsen” och får fler att delta. 

 
§24 Ungdomar 
Vi är nominerade på Idrottsgalan som ”Årets ungdomsförening” och vi håller tummarna. 
Planering pågår för träningsläger i Isaberg med ca 17 deltagare totalt.  
Lokstöd är inlämat. 
 
§25 Anläggningar 
Inget nytt att rapportera. 
 
§26 Triathlon 
Inget nytt att rapportera. 
 
§27 Utbildning 
Planering pågår för ledar- föräldrautbildning. 
 
§28 Övrigt 
Arbetet med GDPR pågår. 
Webshopen öppnar vecka 7 
 
§29 Nästa möte 
Nästa möte torsdag 14 mars kl 19.00 
 
§30 Mötet avslutades 
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---------------------------------  ------------------------------ 
Anders Selin                                    Pontus Björkdahl 
Ordförande   Justerare 

   


