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Fredriksson, Niklas Ödman, Pontus Björkdahl 

 

 

Styrelsemöte Maj -20 

Datum 2020-05-14  

Plats Richard Steffengymnasiet 

 
 

§54 Mötets öppnande 

 

§55 Niklas utsågs som justerare 

  

§56 Föregående protokoll  

Föregående protokoll genomgicks och lades till handlingarna. 

 

§57 Ekonomi 

Alf gick igenom ekonomirapport. Ytterligare medlemsavgifter är betalda. På grund av 

inställda lopp, Gotland Tvärs och 20-mila, så faller ungefär 12 tkr bort i resultat för dessa 

två lopp. På grund av framtidens omständigheter vet inte nu hur pandemin kommer att 

påverka årets resultat. Vi känner ändå att vi har en bra ekonomisk grund att stå på.  

 

§58 Inkomna skrivelser 

Inbjudan om skoldag 25/9 Terra Novaskolan. 

 

§59 Rapporter 

Inledande diskussioner kring hur vi ser på läget kring Covid-19. Vi fortsätter med att ställa 

in vår motionscykling. Styrelsen diskuterade om att vi avvaktar SCF och RF på nya 

rekommendationer kring hur cykelklubbar ska förhålla sig. Kommer det nya direktiv i slutet 

av maj så kommer styrelsen att lämna information kring hur vi gör med vår ”sociala 

cykling”. 

• Egna arrangemang 

• Gotland Gravel. Det blir en liten justering av banan. Tillstånd är inte inlämnat till 

Länsstyrelsen ännu. LS har meddelat att vi inte behöver lämna in tillståndsansökningar 

två månader i förväg. Vi nästa styrelsemöte, 11 juni, kommer vi att kunna ta beslut om 

vi kan genomföra Gotland Gravel. 

• Gotland Tvärs och 20-Mila ställs in. 

• Motion 

• Lördagscyklingen samt Måndagsklungan är pausat för tillfället. 

 

 

 

 

För kännedom: 

David Gardell, Cecilia Bäckström. 
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§60 Tävlingar 

• Tempotävling genomförd som klubbtävling dvs ej sanktionerad hos SCF. OK enligt 

SCF. 

• MTB 19/4 inställd flyttas tills senare. 

• Ansökt om KM Tempo och Klinterundan hos LST. 

• Kanske någon extragrej under juli om Covid 19 släpper? 

 

 

§61 Ungdomar 

Man önskar att träningen för ungdomar kommer igång. Styrelsen beslutade att det går bra att 

komma igång under V21. 

 

§62 Anläggningar 

•  MTB Park P18 nästan klart. Skyltning återstår. 

• Hela kostnaden kommer att bli 170 kkr.  

• Extra ansökan om pengar beviljad 10 kkr. 

• Film på MTB park kommer att tas fram när skyltning är klar. Kommer att finnas på 

hemsidan plus Gpx filer. 

 

§63 Triathlon 

Inget att rapportera. 

 

§64 50 år 2020 

Följande aktiviteter planeras för 2020: 

 

• Resan till Italien blev inställd på grund av Covid 19. 

• Invigning MTB Park blir preliminärt i september. 

• Första omgången av vår jubileums T-shirt är levererad.  

• Fest 19/9  

• Jubileums jerseyn är levererad och uppskattad av medlemmarna. 

• Utställning om klubbens historia som Alf ansvarar för. Alf fortsätter med arbetet, men 

pga av Covid 19 så är det svårt att träffas. 

 

§65 Utbildning 

Aktuella utbildningar finns på RF Sisu Gotlands hemsida. 

 

§66 Övrigt 

• Ny hemsida. Arbetet har pausat pga Covid 19. Ny information kring GDPR samt 

information kring barn/ungdom har tillkommit på gamla hemsidan. 

• Klubbkläder. Styrelsen beslutade att öppna webbshopen under 3 veckor från och med 

V21. Vi kommer att öppna webbshopen för beställning av vinterkläder i början av 

augusti 

 

• Vi öppnar för beställning av jubileums t-shirt. 



 

RINGMURENS CK PROTOKOLL 

Sidan 3 av 3 
Uppgjord (även faktaansvarig om annan) Dok. Nr. Datum Rev 

Magnus Fredriksson RCK-20-05 2020-05-14 A 
Dokansv/Godk.  Kontr. File 

Ordförande Anders Selin   

 

• Nat West Island Games 2021 Guernsey. 

• Triahthlon är igång med intresseanmälan för IG. 

• Info är upplagd på hemsidan om intresse för cykling. 

• Styrelsen diskuterade om det skulle vara med möjligt att köra Swift cykling genom 

klubbens försorg. Niklas fick i uppdrag att undersöka detta vidare. 

 

 

§67 Nästa möte under våren 

Blir torsdagen 11/6. 

 

 

§68 Mötet avslutades 

 

Visby 2020-05-14 

                                                   

                     
 

---------------------------------  ------------------------------ 

Anders Selin                                    Niklas Ödman 

Ordförande   Justerare 
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