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För kännedom:

Anders Selin
Magnus Fredriksson
Alf Lindström
Niklas Ödman
Karin Lekander
Ulrica Jansson
Petter Olsson
Mattias Sippmanne

Styrelsemöte mars -21
Datum 2021-03-24
Plats: Richard Steffenhuset
Nästa möte
Datum: torsdag 22 april -21
Tid: kl 19:00
Plats: Richard Steffenhuset
§30 Mötets öppnande
§31 Godkännande av dagordning
§32 Karin Lekander utsågs som justerare
§33 Ekonomi
Ekonomin följer budget. Inkomna medlemsavgifter har sjunkit lite.
§34 Inkomna skrivelser
Inga förfrågande eller skrivningar har inkommit
§35 Rapporter
• Egna arrangemang
Gotland Tvärs ställs in pga pandemiläget. Diskussioner förs fortfarande kring att Gotland
Gravel kommer att genomföras. Öppning av anmälan blir 28/4.
• Motion
Olika typer av motionscykling startar under april månad med bland annat Gravel- och
lördagscykling. Måndagsklungan startar i maj. Dessa kommer att utlysas på hemsidan och
på Facebook.
• Tävling
Det preliminära tävlingsprogrammet för 2021 blir reviderat.
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Mattias har kollat med Gotland Ring och fått ett positivt besked. Förslag kom fram att 28
eller 30/5 I skulle tävlingar kunna genomföras.
Ansökan för KM och Klinterundan inlämnad till Länstyrelsen.
• Ungdomar
Vi har ett stort behov av MTB ledare/tränare för ungdomar. Vi kommer att kontakta föräldrar för
att se om det finns intresse att medverka. Dessutom kommer vi att fråga de äldsta och mest
erfarna ungdomarna om dom kan ”hjälpa till” och leda.
• Anläggningar
Inget angående anläggningar.
§36 Triathlon
Inget att rapportera.
§37 50 år 2020
Fest 19/9-20 blev inställd. Flyttad till 21/8 -21
§38 Övrigt
• Ulrika håller på att starta ett Instagramkonto som skall öka flödet i sociala medier.
• Magnus presenterade ett förslag på en ”tag” som vi ska trycka upp för att marknadsföra
oss hos cykelhandlare på ön. Mötet beslutade att vi trycker upp 500 ex enligt förslaget.
• Ulrika och Magnus har tagit fram förslag på frågor som ska skickas ut till kvinnor i
klubben.
§39 Nästa styrelsemöte
Blir torsdagen 22 april -21.
§40 Mötet avslutades
Visby 2021-03-24

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

--------------------------------Magnus Fredriksson,
sekreterare

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

