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§40 Mötets öppnande

§41 Anders skriver protokollet och Karin utsågs som justerare.

§42 Föregående protokoll
Föregående protokoll genomgicks och lades till handlingarna.

§43 Ekonomi
Alf gick igenom ekonomirapport. Ytterligare medlemsavgifter är betalda. En
prognos med hänsyn till uppskattade effekter av corona visar på ett stort
årsunderskott i spannet minus 25-40 kkr beroende på vad som händer.
Framförallt är det uteblivna intäkter från våra arrangemang. Vi får försöka
anpassa verksamheten för att hålla ner underskottet

§44 Inkomna skrivelser
Ett antal informationer om corona har kommit från RF-Sisu och från SCF.
Inbjudan till skoldag på Terra nova i September om att visa vår verksamhet har inkommit. Vi
skall försöka delta.
Föreningen Gotland 360 har erbjudit sig att dela ut några ekonomiska stipendier till våra
ungdomar. Vi tycker det är generöst och skall återkomma med kandidater.

§45 Rapporter
• Egna arrangemang
• Gotland Gravel. Tillstånd skall in senast 28/4. Avstämningsmöte skall ske i gruppen

under maj. Anmälningsläget lågt i dagsläget. Vi hoppas vi kan genomföra detta.

• Gotland Tvärs. Tillstånd klart. Banan blir inte via Stora Homa. Avslutningen blir på
Uncle Joe´s. På grund av corona beslöts att ställa in loppet. Vi kör igen 2021.

• Motion
• Lördagscyklingen och måndagscykling kommer att vara inställd tillsvidare på grund

av corona. Beslut tas senare när vi kan ta upp denna verksamhet. Det går fort att köra
igång denna verksamhet.

• Eftersom Vätternrundan är inställd och övriga omständigheter beslöts att ställa in 20
mila. Vi kör igen 2021
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§46 Tävlingar
Tempoloppet 18/4 i Barlingbo kommer att köras som klubbtävling. Avstämning är gjord
med SCF att det är ok. 50 personersregeln och övriga regler gäller.
MTB 19/4 är flyttad till ett senare tillfälle i år, dock troligtvis på annan plats.

§47 Ungdomar
Vårläger blev inställt.
Ungdomsträning inställd tillsvidare men kan tas upp efter avstämning med
ungdomsgruppen. FHM ser positivt på ungdomsträningar.

§48 Anläggningar
MTB Park P18 etapp 1 B gjord under vecka 13-14. Hela budgeten ( bidrag från RF och
Region Gotland) 175 kkr kommer att gå åt. Banbygget klart. Återstår ny pilning och
orienteringsskylt. Prioitering sker på de sista åtgärderna utifrån ekonomin. Go pro-film skall
tas fram som visar delar av Parken.

§49 Triathlon
Ingen uppdatering inkommen.

§50 50 år 2020
Följande aktiviteter planeras för 2020:

• Resan till Italien i maj inställd på grund av Corona viruset. Återbetalning av större delen
av avgiften

• Invigning MTB Park 17:e maj flyttas. Nytt preldatum blir 19/9 samma som
“Festdagen”

• Jubileums T-shirt är klar och första beställningen är gjord. Utlämning sker vid ett
eller två tillfällen.

• Fest 19/9 under planering
• Utställning om klubbens historia som Alf ansvarar för.

§51 Övrigt
• Ny hemsida. Magnus jobbar på.
• Klubbkläder. Skall inte vara några förseningar i leveransen. Magnus kollar.
• Eftersom många aktiviteter blivit/blir inställda så uppmuntras alla medlemmar att

fortsätta att cykla:
• Cykla singel eller i mindre grupper.
• Pröva gärna ny ställen / rutter. Tipsa gärna varandra.

• För att ersätta uteblivna aktiviter “spånades” det lite om några annorlunda
söndagsaktiviter i höst för att stimulera cyklandet.

• Vi skall köra en “drive” till dom medlemmar som inte betalat medlemsavgiften.
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§52 Nästa möte under våren
Blir torsdagen 14/5. Skulle behov finnas kan styrelsen sammankallas för extra möte.

§53 Mötet avslutades

Visby 2020-04-16 

Anders Selin Karin Lekander 
Ordförande Justerare 
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