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

Styrelsemöte oktober -21
Datum 2021-10-19
Plats: Steffenhuset, Wisbygymnasiet.
Nästa möte
Datum: årsmöte
Tid: kl 19:00
Plats: Steffenhuset, Wisbygymnasiet
§89 Mötets öppnande
§90 Dagordning godkändes
§91 Justerare
Ulrica Jansson utsågs som justerare
§92 Ekonomi
Alf gick igenom ekonomi. Det pekar mot att vi kommer att göra ett positivt resultat
på ca 35 tkr.
§93 Inkomna skrivelser
En medlem har kommit in med ett förslag om två olika grupper under lördagscyklingen.
Styrelsen diskuterade detta och kom fram till att detta är en fråga för motionsgruppen.
RF Sisu har projektet Gotland Out som är ett projekt för att skapa fler utövande besökare till
Gotland via olika fritids aktiviteter. Styrelsen har fått en inbjudan att delta vid möte i Roma.
Vi har avstått från att delta.
§94 Rapporter

• Egna arrangemang
• Alla planerade arrangemang är genomförda.
• Motion
• Klart med klubbspinning på Form. Det blir på söndagar mellan kl. 0930-1100 och med 5
instruktörer. Startar 31 oktober. MTB Cruising fortsätter framöver under torsdagar tills snön
kommer. Gravelcykling drar igång på lördagar, med start 23 oktober, kl 10:00 och under 2 till
2,5 timmarar. Samling vid Kokkolokko Hotell.

• Tävling
• Tävlingsprogrammet 2021 är nu avslutad. Sista MTB-tävlingen var KM 10 oktober i
Gardestugan där det var 28 deltagare.
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• Ungdomar
• Träningen avslutad under v 41.
• Anläggningar
Inget att rapportera.
§95 Triathlon
Inget att rapportera.
§96 50 års jubileum
Som covid-anpassning flyttar vi fram 50-årsfirandet ytterligare till 2022.
§97 Utbildning
Inget att rapportera.
§98 Övrigt
• Uppföljning av aktiviteterna från förra mötet
o Enkät riktad till kvinnor. Redovisning av enkäten av Ulrica och Magnus samt Karin. Någon
typ av redovisning av enkäten skall göras på hemsidan. Detta är ännu inte gjort.
o Ekonomiskt stöd till tävlande. Arbetsgruppen har haft en diskussion om detta och man
kommer i närtiden att ta fram ett förslag.
• Tävlingar 2022. Gotland 3-dagars LVG? Tidpunkt? Anders har tagit fram förslag på datum och
tävlingar kommer. Förslaget tas med i budgetarbetet.
• Event 2022. Förslag på Gotland Gravel, Gotland Tvärs osv. kommer.
• Beträffande cuper ska landsvägscupen redovisas för året. MTB-cupen redovisas inte.
• Ny klubbdesign. Presentation av gruppen. Gruppen har jobbat vidare med de 2 varianter som
styrelsen valde. Presentation av dessa gjordes under mötet. Styrelsen valde alternativ nr 2. Ny
klubbdesign kommer att presenteras på årsmötet.
• Utvärdering av startpunkt vid Kokkolokko hotell. Vi fortsätter med att använda Kokkolokko
som startpunkt.
• Årsmöte blir 27 november klockan 14:00. Årsmötet kommer eventuellt att vara på Joda Bar.
• Valberedningen har informerats om vilka poster som skall besättas.
• Styrelsen kommer att träffas i ett Teams möte den 8:e november för att förbereda inför årsmötet.

§99 Nästa styrelsemöte
Blir årsmötet 27 november
§100 Mötet avslutades
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Visby 2021-10-19

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

--------------------------------Magnus Fredriksson
Sekreterare

-----------------------------Ulrica Jansson
Justerare

