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Närvarande:
Anders Selin, Alf Lindström, Karin Lekander, Ulrika
Jansson, Petter Olsson, Mattias Sippmanne

Styrelsemöte juni -21
Datum 2021-06-22
Plats: Steffenhuset, Wisbygymnasiet
Nästa möte
Datum: tisdag 17 augusti
Tid: kl 19:00
Plats: Steffenhuset, Wisbygymnasiet
§53 Mötets öppnande
§54 Godkännande av dagordning
§55 Alf Lindström utsågs som justerare
§56 Ekonomi
Några av ungdomarna har tilldelats stipendier från Gotland 360.
Det har varit någon kostnad för ledarvästar och vattenflaskor, föreningen har fått
intäkter från 20-mila.
§57 Inkomna skrivelser
Inga skrivelser eller förfrågan har kommit in.
§58 Rapporter

• Egna arrangemang
Gotland Gravel
Planeringen pågår. I dagsläget är det ca 80 anmälda, det kommer finnas max 150
platser. Det kommer även släppas platser för de som vill cykla ca 3 mil. Polistillstånd
och säkerhetsplan är inlämnad och godkända.

• Motion
Styrelsen har noterat att det är färre deltagare på våra olika landvägsarrangemang,
men att det varit ett stort antal människor som kommer på mtb-cyklingen. Styrelsen
resonerade om olika förklaringar, vi beslutade att avvakta samtidigt som vi pushar på
övriga klubbmedlemmar att komma med på våra olika cykelturer.

• Tävling
Gotland ring 19/6
Gotland ring blev mycket uppskattat. Det var så pass lyckat att vi gärna genomför fler
tävlingar där.
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MTB i Svajde 20/6
Ungdoms- samt vuxentävling i Svaide. Cirka 25 ungdomar deltog, färre i
vuxenklassen.
Gutetempot
Inget datum satt. Styrelsen avvaktar övriga medlemmars intresse. Petter och Mattias
är kontaktpersoner kring detta.
MTB-tävlingar
Datum är ej fastställda. Anders S publicerar datum på hemsidan och facebook.
Ny tävling, Gotland ring GP
Gotland ring GP genomförs 20 juli. Det blir ett linjelopp med öppen klass och 50+
klass. 8 varv. Mattias Sippmanne blir tävlingsansvarig.
Alf Lindström, Staffan Roos och Roger Nyd tillfrågas att vara funktionärer. Fler
medlemmar kommer att tillfrågas att vara funktionärer, de som vill vara funktionärer
ska anmäla sig till Mattias Sippmane via mail eller meddelande på facebook.

• Ungdomar
Onsdagträningen sammanföll med kvartersligan vilket gjorde att det var lite färre
ungdomar på onsdagar än torsdagar. Viss rekrytering har skett av
ledare. Ungdomsträningen startar igen vid skolstart.

• Anläggningar
Inget att återrapportera.
§59 Triathlon
Inget att rapportera.
§60 50 års jubileumet
Som covid-anpassning flyttar vi fram 50-årsfirandet ytterligare till våren 2022. Datum
för fest presenteras på årsmötet. Anders S justerar informationen på hemsidan.
§61 Utbildning
Inget att rapportera.
§62 Övrigt
• Mattias Sippmanne lämnar bild till Magnus för att kunna presentera styrelsen på
hemsidan.
• Frågebatteri riktade till kvinnor. Magnus lämnar enkät till Anders S för utskick via
mail.
• Det har kommit styrelsen till känna att det finns klubbmedlemmar som lägger sig
tätt bakom A-traktorer för att dra nytta av ”suget”. Det är en fara för alla
inblandade. Ordförande gör ett upprop på hemsidan och facebook om allas ansvar
att hålla avstånd och visa samma respekt för medtrafikanter som vi cyklister
önskar.
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§63 Nästa styrelsemöte
Blir 17 augusti -21 kl 19.00
§64 Mötet avslutades

Visby 2021-06-22

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

--------------------------------Karin Lekander
Förde anteckningar
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-----------------------------Alf Nilsson
Justerare
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