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Alf Lindström
Magnus Fredriksson
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Karin Lekander
David Gardell
Styrelsemöte januari -19
Datum 2019-01-17
Plats Idrottens hus
Nästa möte:
Datum: 14/2
Tid: 19:00
Plats: Idrottens hus
AGENDA
• Mötet öppnas
• Föregående protokoll
• Ekonomi
• Inkomna skrivelser
• Rapporter från kommitteér
• Projekt
• Triathlon
• Utbildning
• Övrigt
• Avslut

§08 Mötet öppnas.
Anders öppnade mötet.

§09 Föregående protokoll.
Föregående protokoll som var konstituerande protokoll gicks igenom och lades till
handlingarna.

§10 Ekonomi.
Alf gick igenom klubbens ekonomi. Den följer budget.

§11 Inkomna skrivelser.
Nomineringar till Idrottsgalan. Förslag: styrelsen subventioneras att delta till priset 250
kr/person. (ord 515 kr). Styrelsen beslutade att rösta ja till förslaget.
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§12 Rapporter.
Egna arrangemang
• GT 30/5. Samma upplägg som 2018 planeras.
• 20-mila 6/6. Samma upplägg som 2018, alltså söderut blir planen.
• Gotland Gravel 31/8. Det blir en ny hemsida som ska lanseras. Bikeoholic har ansvar för
den. Projektmöte har hållits tillsammans med Bikeoholic. Mötet med Idrottens Ö gav 10
tkr i projektpengar.
Motion
• Nya motionskommitén håller på att utarbeta en ny plan för motionsarrangemang.
• Klubbspinningen på Form pågår.
• Karin och Anders tar kontakt med motionskommitén med anledningen av att strukturera
måndagsklungan och lördagscyklingen.
• Förslag kom fram att vi skulle göra någon form av enkät till medlemmarna.
Tävlingar
• 2019 skall alla landsvägstävlingar (4 st) ha tillstånd, LST och 30 kr till SCF på ej
licensierade över 15 år. Detta är för försäkring.
Ungdom
• Torsdagsträningar pågår vid VOK fortsätter beroende på vädret.
• Planer finns fortfarande på att erbjuda någon form av inomhusträning för ungdomar.
Detta har ännu inte kommit igång.
• Licenser för ungdomar är lösta för 2019.
Island Games
• Det kommer att inte vara något deltagande från klubben.

§13 Triathlon
Niclas Carlberg har uppdaterat informationen dels på hemsidan liksom på Facebook
gruppen för Tri. Ett läger planeras under våren.

§14 Utbildning
SCF Läger i Slite blev inställt.
Planering pågår för att ledar-/ föräldrautbildning under våren.
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§15 Anläggning
På MTB spåret har Anders kontakt med regionen angående tillståndet för att allt är korrekt
med tillstånd för att grusa vissa delar samt uppskyltning.
Diskussioner om hur spåret ska användas vid Galgberget pågår med Regionen.

§16 Övrigt
Arbetet med GDPR pågår.
Beslut togs om att öppna webbshopen under veckorna 7 till och med 10.
Det har inkommit förslag på att ta fram en t-shirt typ funktionströja för ungdomar. Anders
kollar vidare kring priser och leverantör. Fråga kom från Karin om vi arbetar med årshjul i
styrelsen. Diskussioner om vi bör ta fram ett årshjul och vi tog beslut om att vi ska diskutera
vidare om detta.

Visby 2019-01-17

--------------------------------Anders Selin
Ordförande

-----------------------------Niklas Ödman
Justerare

