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Protokoll fört vid SGVF:s Motionskommittés
telefonmöte 2009-01-04 kl 10.00-11.15.
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
- Skrivelse per e-mail från Svenskt Friluftsliv
Valberedningen inför svenskt Friluftslivs årsmöte vill ha nomineringar till styrelse och
övriga val som skall förrättas på årsmötet den 23 april 2009. Motionskommittén beslutade att
nominera Gunnel Svensson som ledamot. Ärendet skall tas upp på Svenska Gång- och
Vandrarförbundets styrelsemöte.

§7

Rapporter
7.1 Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund
Gunnar Wall ska återigen ta kontakt med Tommy Eriksson på Hjärt- och Lungsjukas
Riksförbund för att efterhöra om något hänt eller om något är på gång.
7.2 Tjejgåing
En projektanställning på 6 månader har skett för att bl a arbeta med sponsorer till Tjejgåing.
7.3 Förrådet på Kviberg
Inför flytten av kansliet har Gunnar Wall m fl städat och sorterat ut gammalt material dels i
källarförrådet och dels i förrådet på kansliet.
7.4 Hemsidan
Hemsidan kommer att ligga under Riksidrottsförbundet. En konsult från Sogeti kommer att
arbeta ca 80 timmar med hemsidan. 250 000 kr finns avsatta i budgeten 2008 för detta.

§8

Aktivitetstävlingen 2009
Gunnar har inte fått in några nya förslag angående aktivitetstävlingen. Ett förslag är att
arrangemang 1 dag skall ge 20 poäng, 2 dagar = 200 poäng samt 3 dagar eller fler = 300 poäng.
Vid samtliga arrangemang + 1 poäng/deltagare. Beslut fattas vid nästa möte.

§9

Visioner och mål
Visioner och mål för motionskommittén togs upp på mötet den 8 september 2008 § 12:
• Att Nyhetsbrevet skall komma ut minst 4 gånger per år
• Att få igång samarbetet med Cancerfonden och Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund
• Att arbeta för att få ännu fler människor att motionera
• Att få klubbarna att bevaka vad som sker i kommunerna av olika föreningar
Ytterligare föreslogs att i Nyhetsbrevet informera klubbarna om möjligheten att söka bidrag
genom Idrottslyftet.

2 (3)
§ 10

Budget 2009
2008 års budget diskuterades och beslut fattades att budgeten för 2009 tas vid nästa möte, efter att
vi fått utfallet för 2008.

§ 11

Övriga frågor
11.1 Vandrarguiden kan beställas från kansliet, kostnad 10 kr.
11.2 Förbundsmöte kommer att hållas den 4 april 2009 i Eskilstuna.
11.3 Inomhus-SM den 14 mars 2008 i Göteborg.

§ 12

Nästa möte
Gunnar kallar till nästa möte efter styrelsemötet.

§ 11

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

Ordförande:

Gunnel Svensson

Gunnar Wall
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Uppdragslista:
Avslutade ärenden:
• Gunnar Wall att informera om förslag till aktivitetstävlingen 2009 i kommande Nyhetsbrev.
• Gunnar Wall att i kommande Nyhetsbrev informera föreningarna om att vi ingår i Pilgrim i
Sverige.
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 fortsätta kontakterna med Cancerfonden angående ”Riksmarschen”. Väntar på
svar från Cancerfonden.
• Gunnar Wall att återigen ta kontakt med Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund.
• 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.
Bevakning:
• Siljan Turism AB
• Granviks Byalag

