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För kännedom:
Magnus Fredriksson, Pontus Björkdahl
David Gardell, Niklas Ödman, Cecilia Bäckström

Närvarande:
Anders Selin, Alf Lindström, Karin Lekander

Styrelsemöte sept -19
Datum 2019-09-12
Plats Richard Steffengymnasiet
Nästa möte:
Datum: 2019-10-24
Tid: kl 19.00
Plats: Richard Steffengymnasiet
§88 Mötets öppnande
§89 Karin Lekander utsågs som justerare
§90 Föregående protokoll
Föregående protokoll genomgicks och lades till handlingarna.
§91 Ekonomi
Alf hade skickat ut ekonomirapport som genomgicks. Det ekonomiska läget är under
kontroll. Anders gav en prognos om att vi kanske landar på +ca 10 kkr för året.
§92 Inkomna skrivelser
Förfrågan från KA 3 IF och Fårösunds Goif om rådgivning inför en tänkt MTB tävling i
Fårösund. Vi ser positivt på detta och Anders skall besöka dom.
§93 Rapporter
• Egna arrangemang
Gotland Gravel genomfört. 239 anmälda. Succé ! Utvärderingsmöte skall ske. Ekonomisk
fördelning föreslås till ca 2/3 till RCK av överskottet.
• Motion
MTB Fårösund Visby 28/9. Anmälan är ute.
•

Stormöte om säsongen 2020 blir söndag 13/10 kl 1500

§94 Tävlingar
Snäckrundan Linje KM går 21/9 och MTB km går 12/10
§95 Ungdomar
Bra placeringar på EAST MTB cup. 1 deltävling återstår.

RINGMURENS CK

PROTOKOLL

Sidan 2 av 3
Uppgjord (även faktaansvarig om annan)

Dok. Nr.

Datum

Rev

Anders Selin

RCK-19-08

2019-09-14

A

Dokansv/Godk.

Kontr.

File

Ordförande Anders Selin

§96 Anläggningar
Galgberget ej igångsatt.
MTB P18 behöver trimmas.
§97 Triathlon
Bra information på FB av Niklas Carlberg.
§98 50 år 2020
Följande aktiviteter planeras för 2020:
•

Resa till Italien under planering. Niclas Johansson sammanhållande i resegruppen.
Klubben förskotterar 24.000 kr till SAS för resan. 20 deltagare. I dagsläget är 15
klara. Man får boka av 4 personer 40 dgr innan avresa. Deponi för boende kommer
också att betalas via klubben. Alla deltagare betalar sedan till klubben så att det inte
blir någon kostnad för klubben.

•

Vätternrundan med tidigast möjliga starttid. ” Först i mål ” kan vara ett arbetsnamn.

•

Ungdomsfestlighet / arrangemang. Vi ska lyfta fram ungdomssatsningen. Grupp
behöver bildas

•

50- års fest. Förslag på ”Dalhemståget” någon gång under tidig höst . Karin har
erfarenhet av deras arrangemang. Kan troligtvis skräddarsys för oss. Barn/ungdoms
aktivitet övergår i mer vuxenaktivitet. Grupp behöver bildas

•

50 års t-shirt tas fram.

§99 Utbildning
Ledar-föräldrautbildning under våren ej genomfört.
§100 Övrigt
• Arbetet med GDPR är fortfarande inte igång.
• Förslag till Tomas Löfqvists ungdomsfond enligt utskick.
o När klubben gör vinst avsätter klubben pengar till fonden.
o Klubben söker aktivt kandidater till stipendiater.
o För 2019 föreslås följande 3 att få vardera 1000 kr i stipendie ur TL fond.
1) Lucas Molin
2) Erik Hogenfält
3) Disa Molin
Motivering: ”Dessa ungdomar har visat en enorm glädje och passion för sin sport. Dom
är goda föredömen för de yngre ungdomarna och är väldigt träningsflitiga. Vi önskar
dom all lycka till i fortsättning ! ”
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•

Kraschmöte. Karin var moderator för detta ”debreefing-möte” för den grupp som
kraschade på lördagscyklingen 17/8. Det var uppskattat av de närvarande.

•

Klubbkläder. Webshopen skall öppnas snarast under 3 veckors tid. Vi minskar på
utbudet denna gång och det blir 1 st byxa, 1 st tröja kortärmad och 1 st långarmad
höstjacka. Kommer att finnas även i juniorstorlekar. 50 kr kommer prisnivån att stiga
för att täcka in kostnader för få beställningar.

•

Julbord. Karin prelbokar 15 platser till julbordet 12/12 på Restaurangutbildningen på
skolan. Kostnad blir 350 per person. Var och en betalar. Osa 1/12.

•

Nästa styrelsemöte blir 24/10. Reservmöte 7/11 om det behövs.

•

Årsmöte lördag 23/11

§101 Beslutsmässighet
Eftersom det vid sittande möte inte var tillräckligt antal ledamöter närvarande skickades
protokollet ut för godkännande via mail. Ingen ledamot har haft någon avvikande åsikt
varför de olika besluten därmed anses äga full giltighet.
§102 Nästa möte
Nästa möte torsdag 24/10 19.00.
§103 Mötet avslutades

Visby 2019-09-14
--------------------------------Anders Selin
Ordförande

-----------------------------Karin Lekander
Justerare

