Styrelsemöte Svenska Gång- och Vandrarförbundet
2009-09-19-20 i Tibro

Omfattning

§§ 64-80

Beslutande

Folke Andersson
Birger Fält
Börje Hansson
Roger Magnusson § 64-70, 77
Karin Dahl
Ove Svanberg

Suppleanter

Frånvarande

Catarina Andersson
Gunnar Wall
Anna Johannesson

Från kansliet

Underskrift

Börje Hansson
Sekreterare

Folke Andersson
Ordförande

Protokolljustering
Karin Dahl

§ 64

Mötets öppnande
Folke Andersson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet
öppnat.

§ 65

Dagordningen
Dagordningen godkändes.

§ 66

Sekreterare
Till sekreterare valdes Börje Hansson

§ 67

Protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Karin Dahl

§ 68

Ekonomi
Genomgång av ekonomin. Utbetalningar till bla. Tjejgåingarrangörer och
Svenska Friidrottsförbundet ska ske men även efter att det är gjort ser
likviditeten god ut.

§ 69

Elitsatsning
Folke redogjorde för tillgängliga medel i elitsatsningen.
Genomgång av vilka som kan vara aktuella för elitsatsningen i
Internationell elit, landslagsgrupp och ungdom på väg.
Aktuella ska kontaktas och ombedjas att formulera sin målsättning samt
hur den ska uppnås.
Samtal och genomgång vid samlingen i Eskilstuna vecka 44.
Formerna för elitsatsningen ska vara klara under november.

§ 70

Förbundskaptenens roll
Folke och Birger ska träffa representant från Friidrottsförbundet den 21/9
för att reda ut vad som hände i samband med VM i Berlin.
Skriverierna i pressen i samband med VM i Berlin diskuterades.
Folke meddelade att kontakt är tagen med Monica Svensson för ett möte.
Folke meddelade att ett möte ska ske med GK Steget i oktober.
Folke arbetar tillsammans med Siw Karlström fram ett förslag om den
framtida organisationen runt landslaget, rekrytering, tjejgåing.

§ 71

Tjejgåing i framtiden
Ove redogjorde för nya idéer om Tjejgåing. Skriftlig rapport bifogas senare.

§ 72

Avstämning av ”ärendelistan”
Avstämmning gjordes.

§ 73

Skrivelser
IF Olympia begär utträde ur SGVF.
Ove redogjorde för motsättningarna i klubben, främst ekonomiska.
Mötet beslöt att bevilja IF Olympia utträde ur SGVF. Folke gör en skrivelse
till Olympia där vi förutsätter att de ekonomiska motsättningarna klaras ut.

IF Draget GV ansöker om inträde i SGVF, mötet beslöt att bevilja IF Draget
GV inträde.
Mötet beslöt att IF Olympias tidigare gångare med omedelbar verkan tillåts
tävla för IF Draget GV.
§ 74

Rapporter
- Idrottslyftet –
- RF har begärt in redovisning för Idrottslyftet år 2
- Folke kommer att lämna in redovisning under kommande vecka.
- Ingen rapport har inkommit från beredningsgruppen för Idrottslyftet år 3.
- Kansliet –
- Rapport har inkommit
- Tjejgåing –
- Rapport om Tjejgåing 2009 har inkommit.
- Ungdomsrådet –
Rapport har inkommit.

§ 75

Motionskommittén
Ingen rapport har inkommit.

§ 76

Tävlingskommittén
Rapport har inkommit.
Börje meddelar att Anna Johannesson är domarutskottets
hemsidesansvarig.

§ 77

Ungdomskommittén
Rapport har inkommit.
Roger informerade om att man planerar några nya arrangemang till nästa
år.
Man ska även ta kontakt med gamla klubbar.
Karin informerade om Vandringsfestivalen i Rättvik och Almedalsveckan.

§ 78

Övriga frågor
Birger meddelar att förslag till nya stadgar gällande Förbundsmöte
vartannat år och övergången från 2-årsperioder i styrelsen till
4-årsperioder är framtagna.
Dessa skickas ut på remiss till distrikt och röstberättigade föreningar.

§ 79

Nästa möte
Nästa möte sker i Stockholm preliminärt den 8 november.

§ 80

Mötets avslutning
Folke avslutade mötet.

Uppdragslista
Avslutade ärenden
•
•

Folke kontaktar Ove angående annonsen i Expressens bilaga.
Folke kontaktar Gunnar angående vandrarkalendern

Kvarstående uppdrag från tidigare styrelsemöten
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Birger Fält ansvarar för att nya stadgar skall läggas ut på hemsidan och tryckas.
VU, utredning om eventuellt marknadsföringsutskott
Birger Fält upprättar förslag till regelverk för en ”Disciplinnämnd” tillsammans med
Börje Hansson
Birger Fält att göra en uppdatering av tävlingsbestämmelserna
Birger Fält och Folke Andersson att ta fram instruktionslinjer för styrelsens
förbundsrepresentant och tekniska kontrollant
Tävlingskommittén får i uppdrag att ta fram mål samt en plan för att få minst en
deltagare till OS 2012
Gunnar Wall kontaktar kansliet angående ett möte med Mats Stuhrman angående
vandring.se
Karin Dahl kontaktar Stockholms Vandrarklubb och går med på några av deras
aktiviteter för att skapa kontakt
Svenskt Friluftsliv önskar delta på ett styrelsemöte under hösten för att informera
oss om sin verksamhet, datum behöver bokas för detta
Kontakt ska tas med SISU för utbildning av de ansvariga för resp. utskott.
Utbildning ska ske under hösten.
Siw och Birger ska ha enskilda samtal med aktuella aktiva för elitsatsningen.
Birger gör en grovplan på vilka som kan vara aktuella, när och hur olika ekonomiska
medel ska användas.

Nya uppdrag
•
•
•
•

Folke och Birger ska träffa representant från Friidrottsförbundet den 21/9 för att
reda ut vad som hände i samband med VM i Berlin.
Folke arbetar tillsammans med Siw Karlström fram ett förslag om den framtida
organisationen runt landslaget, rekrytering, tjejgåing.
Folke gör en skrivelse till Olympia där vi förutsätter att de ekonomiska
motsättningarna klaras ut.
Idrottslyftet –
 RF har begärt in redovisning för Idrottslyftet år 2
 Folke kommer att lämna in redovisning under kommande vecka.
 Birger ser till att nya stadgar gällande Förbundsmöte vartannat år skickas ut på
remiss till distrikt och röstberättigade föreningar.

