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Protokoll fört vid SGVF:s Motionskommittés
telefonmöte 2009-02-18 kl 09.00 – 10.35
Deltagare: Gunnar Wall, Lennart Gustafsson och Gunnel
Svensson.
§1

Mötets öppnande
Motionskommitténs ordförande Gunnar Wall hälsade deltagarna välkomna och förklarade mötet
öppnat.

§2

Dagordningen
Dagordningen fastställdes.

§3

Sekreterare för mötet
Beslutades att utse Gunnel Svensson att föra dagens protokoll.

§4

Protokolljusterare
Beslutades att ordförande Gunnar Wall justerar protokollet.

§5

Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§6

Skrivelser
6.1 IML Danmark
Gunnar Wall har sökt kontakt med IML i Danmark för Hestras räkning. Svar har kommit
som Gunnar har skickat vidare till Hestra.
6.2 Livskuponger,Rikskuponger m.fl.
Motionskommittén beslutar att skicka över dessa ärenden till styrelsen för att förbundet får ta
beslut i frågan.

§7

Rapporter
7.1 Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund
Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund har inte hört av sig så ärendet läggs på bevakning.
7.2 Diplom Aktivitetstävlingen
Anne Forsberg har fått i uppdrag att ta fram nya diplom och dessa
ska vara klara till Förbundsmötet.
7.3 Sv Skidförbundet
Gunnar har varit i kontakt med Per-Åke Yttergård på Sv Skidförbundet om eventuellt
samarbete. Han var intresserad och Gunnar ska göra ett förslag och skicka över.
7.4 Aktivitetstävlingen 2008
De tre bästa föreningarna 2008 blev Hestra IF, Vandrarklubben Lundsbrunn och
Engelholms Vandrarförening. Aktivitetstävlingen 2008 läggs därmed till handlingarna.

§8

Aktivitetstävlingen 2009
Motionskommittén beslutar att nuvarande regler för aktivitetstävlingen ska gälla även 2009.
Gunnar får i uppdrag att kolla upp vad som sägs i förbundets stadgar (§ 17) angående
aktivitetstävlingen och ombud till årsmötet.

§9

Bidrag till flerdagarsvandringar
Motionskommittén beslutar att föreslå styrelsen att avsätta 20 000 kr i budgeten för 2010 för att
kunna lämna bidrag till föreningar som arrangerar flerdagarsarrangemang; 2000 kr eller högst
3000 kr per förening. Föreningarna ska i så fall ansöka om bidraget och arrangemanget ska vara
infört i vandrarguiden.
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§ 10

Sv Friluftsliv FAR
SGVF,s styrelse har nominerat Gunnel Svensson som ledamot i Svenskt Friluftsliv.
Beträffande FAR har ingen ny information kommit.

§ 11

Verksamhetsplan
Verksamhetsplan beslutas enligt bilaga.

§ 12

Budget
Budgeten beslutas enlig bilaga.

§ 13

Övriga frågor
13.1 Lennart Gustafsson kommer att när den blir klar, skicka en rapport, om samhällsnära
skogar, som genomförs i Skara kommun.

§ 14

Nästa möte
Prel möte i Göteborg den 3 mars. Vid detta möte ska vi i så fall också träffa representanter från
Värnamo som vill diskutera en ev kommande vandring runt sjön Vidöstern och Tjejgåing.

§ 11

Mötets avslutning
Ordföranden tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet:

Ordförande:

Gunnel Svensson

Gunnar Wall
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Uppdragslista:
Avslutade ärenden: Kvarstående uppdrag från tidigare möten med motionskommittén:
• Gunnar Wall att fortsätta kontakterna med Norra Värmlands Vandringssällskap och
Turistföreningen för att förlägga flerdagarsarrangemang i Värmland.
• Gunnar Wall att informera stiften om vilka föreningar som finns inom resp stift och att informera
föreningarna om att vi ingår i Pilgrim i Sverige. Gunnar har informerat Karlstads stift och ska ta
kontakt med Skara och Lunds stift.
• Gunnar Wall att framföra till Pilgrim i Sverige att förbundet kan hjälpa till vid
konfirmationsläger. Gunnar tar kontakt med Ungdomskommittén om att ta över ärendet.
Nya uppdrag:
• Anne Forsberg att ta fram nya diplom för aktivitetstävlingen
• Gunnar Wall att göra förslag om samarbete och skicka till Sv Skidförbundet
• Gunnar Wall att kolla upp § 17 i Gång och Vandrarförbundets stadgar
Bevakning:
• Siljan Turism AB
• Granviks Byalag
• Gunnar Wall väntar på svar från Cancerfonden.
• Gunnar Wall väntat på svar från Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund.

