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Omfattning

§§ 113- 121

Beslutande

Folke Andersson
Karin Dahl
Birger Fält
Börje Hansson
Anna Johannesson
Ernst Larsson
Gunnar Wall

Suppleanter
Anmält förhinder

Catarina Andersson
Karin Ingelhag

Från kansliet

Underskrift

Anna Johannesson
Sekreterare

Folke Andersson
Ordförande

Protokolljustering

Gunnar Wall

§ 113

Mötets öppnande
Ordförande Folke Andersson hälsade de närvarande välkomna och
öppnade mötet.

§ 114

Dagordningen
Dagordningen godkändes med tilläggen under övriga frågor:
praktikanställning, Sv.Friluftsliv årsstämma, SOK årstämma, RIM, Pool
2000, Hemsidan och Skåne

§ 115

Protokolljusterare och sekreterare
Till protokolljusterare valdes Gunnar Wall.
Till sekreterare valdes Anna Johannesson.

§ 116

Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes.

§ 117

Utmärkelser/KFU
Under Förbundsmötet (FM) delas det ut diplom, förtjänsttecken i guld och
silver och förtjänstmedalj i silver.
Under middagen delas det ut förtjänstmedalj i guld och hederstecken.

§ 118

Inför Förbundsmötet
- Verksamhetsberättelse: senaste versionen delas ut under FM.
- Ekonomisk berättelse: Folke redogör för eventuella frågor på FM.
- Budget och verksamhetsplan: inget att anmärka
- Styrelsens förslag: Folke och Birger Fält redogör för dessa på FM.
- Föreningars årsavgifter 2010: motionsföreningar 300kronor
tävlingsföreningar 500kronor
- Kungörelseorgan: Styrelsen föreslår Gångsport med Vandring, svensk
Idrott samt Hemsidan.
- Valberedningsrapport: gicks igenom under styrelsemötet.

§ 119

Föreningsregistret
Det har inte inkommit någonting nytt från Vänersborg.

§ 120

Övriga frågor
- Praktikanställning: Karin Dahl har träffat en person som läser till
idrottskonsulent på Bosön och är i behov av en praktik plats under vecka
18-21. Folke och Karin träffar honom den 14 april.
- Svenskt Friluftsliv: Gunnel Svensson är nominerad till styrelsen och
representerar förbundet på årsstämman. Birger är reserv
- SOK: Birger och Folke representerar förbundet på årsstämman
- RIM: Folke och Gunnar representerar förbundet på årsstämman
- Pool 2000 årsstämma: Folke representerar förbundet på årsstämman
- Hemsidan: styrelsen diskuterade hemsidan. Gamla sidan ligger kvar
under gangsport.com nya sidan ligger på tjejgaing.se, gang.se och
vandring.se, ska någonting läggas ut på den nya hemsidan skickar vi
detta till kansliet så lägger de ut informationen åt oss.
- Skåne: Birger och Gunnar informerar om vad som händer i distriktet.

§ 121

Mötets avslutning
Ordförande förklarade mötet avslutat.
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Uppdragslista
Avslutade ärenden
• Ernst Larsson får till uppdrag att bevaka ersättning från SISU för de kurser SGVF
har haft på Bosön
• Regionutredning: Folke Andersson och Anna Johannesson, de skall utse minst tre
till arbetsgruppen. Gruppen skall till nästa möte ta fram en arbetsplan.
• 75-årsjubileet: KFU är arbetsgrupp. Förbundsmötet 2009 och 75-årsjubileet skall
läggas i Eskilstuna. 2009 firar Eskilstuna sitt 350-årsjubileum och möjliggör att
SGVF synliggörs. Folke Andersson är sammanhållande.
• Folke Andersson att svara på skrivelsen från Alan Scott
• Folke Andersson att utreda incidenten under landskampen 2008-09-13 i Eskilstuna.
• Folke Andersson att besvara Ileana Salvador angående hennes brev.
• Folke Andersson att göra ett förslag till bokslut.
• Kommittéordförandena i styrelsen att skicka en budget till Folke Andersson

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”.
• Styrelsen arbetar fram ett förslag till stadgeändring om Förbundsmötet
• Birger Fält att göra en uppdatering tävlingsbestämmelserna.
• Birger Fält och Folke Andersson att ta fram instruktionslinjer för styrelsens
förbundsrepresentant och tekniska kontrollant.

Nya uppdrag
•
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