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Kanslirapport
Anne Forsberg är klar med Gångsport med Vandring nummer 4/2009. Den är godkänd för tryck. Den
skall tillsammans med Vandrarguiden 2010 vara ute före jul.
Undertecknad har skött de vanliga administrativa sysslorna. Bl.a. har jag gjort klart utvärderingen av
Tjejgåing 2009, vilken ni har fått på mejl och våra sponsorer med brev.
Den 17 november var jag på RF:s IT-dag på Bosön. Den gav inte så mycket. Men vi fick reda på att
den 31/12 2010 släcker de ner alla hemsidor och material som finns i gamla n3sport. Det är oerhört
dyrt för RF att administrera två system samtidigt, detta resulterade i att SGVF för 2009 fick betala
58 000 kr pga. att vi har båda systemen aktiverade.
I det nya administrativa systemet måste personnummer anges för medlemmarna bl.a. för att undvika
dupletter.
Bra om vi kan få våra SDF och klubbar att starta hemsidor. Det är gratis för dem.
Bl. a. kan klubbarna snart (ett pilotprojekt som pågår på Gotland) registrera antalet deltagare i träning
direkt istället för att hålla på med närvarokort (undrar hur det skall gå till när det regnar…). I augusti
var det första gången som alla klubbar var tvungna att registrera sammanställningen av LOK-stödet
på via sin ”verktygslåda”. Inga sammanställningsblanketter kan längre skickas in.
Den nya looken för www.vandring är nu sjösatt. Gå gärna in och titta. Vi behöver ha in massor med
material för att komplettera informationen. Jag har varit i kontakt med Jan-Erik Wettermark, han
hälsar till alla, och frågat om det är ok att vi använder oss av material i Fjällvandringsutbildning. Det är
ok att vi använder oss av hans material.
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