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Alexandra Kreuzer~oberg
Protokolljusterare

~oIke Ander son
Ordförande

§ 142

Mötets öppnande

Ordförande Folke Andersson hälsade de närvarande välkomna och
förklarade mötet öppnat. Mötet började med en tyst minut för att hedra den
avlidne Mikael Sandaeus.

§ 143

Godkännande av Dagordningen

Mötet godkände dagordningen!

§ 144

Val av Sekreterare

Mötet valde Mariette Hassmer Troije till sekreterare för mötet.

§ 145

Val av Protokolljusterare

Mötet valde Alexandra Kreuzer Boberg till protokolljusterare.

§ 146

Föregående protokoll

Protokoll från styrelsemötet 15 oktober gicks igenom och lades till
handlingarna.

§ 147

Ekonomi- Ibokslutsfrågor

Resultat- och balansrapporter är distribuerade. Aktivas konton är inte
korrekt redovisade. De har fått förskott och skall redovisa hur pengarna är
använda. Stig Särnholm kommer att anlitas för att sammanställa
årsbokslutet.
Räntor finns inte med i de redovisade rapporterna än, vilket kommer att
förbättra resultatet nagot.
Siv Karlström har fått ersättning för förlorad arbetsinkomst.
En princip som vi har och kommer att fortsätta att tillämpa pengarna som
kommer in fjärde kvartalet hinner inte förbrukas under innevarande år,
utan förs över till nästkommande år (verksamhetsutveckling).
—

Riksidrottsförbundets SF-bidrag för 2012 uppgår till 1 424 000 kr (har varit
1511 000 krkr2OlO-2011)
ldrottslyftspengar för 2012:
381 000 kr för förbundsutvecklingsstöd ochl47 000 för
verksam hetsutveckling
519 000 kr i fören ingsstöd
Stödet från svenskt friluftsliv:
130 000 kr för barn- och ungdomssatsning för 2012

Klart mindre pengar att röra oss med 2012 än 2011.

§ 148

Sammanslagningsfrågan

SFIF har styrelsemöte under v 3 och oavsett vilket beslut vi har fattat så
kan SFIFs styrelse välja att inte föra frågan vidare till sitt FM.
Vi måste fatta ett beslut idag om ett extra förbundsmöte eller ej och vi har
även en motion från förbundsmötet 2010 att ta hänsyn till.
Sammanslagningen diskuteras utifrån alla möjliga och omöjliga scenarier.
Remisserna gås igenom och Utredningsgruppens skrivelse diskuteras.
Styrelsen beslutar att godkänna ett tillägg i sammanslagningsplanen efter
samråd med SFIF:
~Som ett led i att integrera gångsporten 1 frildrotten ska Svenska
Friidrottsförbundet inför och efter sammanslagningen stärka kunskapen
om medvetenheten för gångsporten inom distrikt och föreningar”.
Styrelsen beslutar att i nuläget inte ta egen ställning utan hänskjuter
utredningen om en sammanslagning mellan SFIF och SGVF för
avgörande till det extra förbundsmötet den 11 februari.

§ 149

Beslut och frågor kring extra förbundsmöte
och ordinarie FM

Beslutades att utlysa ett extra Förbund smöte den 11 februari
Förslag på agenda för det extra förbundsmötet den 11 februari:
Under förmiddagen kommer det ges möjlighet att ställa frågor och
argumentera för eller emot ett samgående. Röstning kommer att ske
under eftermiddagen.
Ordförande för det extra förbundsmötet är inte klart.
Aktivitetstävlingen lades ner 2011, men VK och styrelsen för SGVF är
överens om att kriterierna för röstberättigande till förbundsmötet skall
utses utifrån antal genomförda arrangemang i enlighet med stadgarna.
Förslag finns att ev ha ett möte med distriktets representanter på
förmiddagen den 21 april, om ett samgående är aktuellt. Det blir då ett
styrelsemöte på kvällen den 20 april.
Lars Liljegren är föreslagen som ordförande för ordinarie förbundsmötet
den 21 april.
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§ 150

Personal

—

och lokalfrågor

Under 2012 skall mertid resp övertid regleras.
Flyttkostnader på några tusenlappar kommer att tillkomma med anledning
av pågående kontorsflytt.
SFIF har styrelsemöte under v 3 och oavsett vilket beslut vi har fattat så
kan SFIF’s styrelse välja att inte föra frågan vidare till sitt FM.

§ 151

Nya föreningarlFöreningar som begärt utträde

Vi beslutar bevilja utträde för:
Jönköpings Motions VF
Kungshamns IF
Punuvaara Fritids Förening
Kyrkdals IK
IOGT-NTO Förening Nu
Nusnäs IF
Vi beslutar att bevilja följande föreningar inträde:
Friluftsfrämjandet Malmö Lokalförening
Lönsboda Sportklubb
Mossebo Gymnastikförening
Navåsen EK
Sandsjöfors SK
Sommenbygdens Skidklubb
Sätila SK
Alekulla IF
Följande klubbar har anmält att de har anordnat Sverigevandringen men ej
begärt inträde i SGVF:
Dalstorps IF
Grimsås IF
Nittorps IK
OK Eken

§ 152

Skrivelser

Separat lista på skrivelser har inkommit.

§ 153

Rapporter
Id rottslyftet

Roger Magnusson avgår som ansvarig för idrottslyftet. Istället utses
Alexandra Boberg som ansvarig med Roger som backup.
IF Draget GV och Sund bybergs IK är av RF uttagna för uppföljning av
erhållna IL medel år 5. Uppföljningen kommer att genomföras av
Alexandra Kreuzer Boberg tillsammans med resp. föreningars IL

ansvariga.
IF Draget (1 ansökan) och GK Steget (3 ansökningar) har ansökt om IL
medel för 2102. SGVF har tilldelats 519.000:- för föreningsdelen av IL år
2012.
SGVF har till dags dato beviljats 131.500:Kansliet
Skriftlig rapport har inkommit
Tjejgåi ng
Skriftlig rapport har inkommit. Peter Adamsson har åter visat intresse för
att medverka.
Övriga rapporter
Följande personer var på Mikael Sandaeus begravning:
Börje Hansson som representant för SGVFs styrelse och domarutskott.
Folke Andersson och Elin Johansson som representanter för SGVFs
styrelse.
Ernst Larsson och Susanne Johansson som representanter för SGVFs
valberedning.
Lasse Hindmar, uppvaktades på sin 90 års dag genom KFU/Tommy Schill.

§ 154

Vandrarkommittén

Rapport har inkommit.
Alexandra tillfrågas om medverkan på Tankesmedjans möte. Alexandra
lovar att stämma av om hon kan eller ej, innan 10 februari da
anmälningstiden går ut.
Styrelsen beslutar att godkänna VKs förslag på att uppmuntra skrivelser till
Gångsport med vandring, genom att erbjuda en årsprenumeration av
tidningen för en publicerad artikel.
Friluftsmässan i Höör skall vi medverka? Vi får lämna denna fraga
öppen, då vi inte vet den framtida styrelsesammansättningen och ingen i
nuvarande styrelse har möjlighet.
—

Styrelsen ställer sig positiv till att vi verkar för att marknad sföra förbundet
vid t ex Linnemarschen, Vallevandringen, Nattavandringen och
Kvarnstensvandringen. VK får i uppdrag att arbeta vidare med frågan.
Uppskattad kostnad är ca 40 000 kr och det skall budgeteras.
Karin Dahl har varit på styrelsemöte med Föreningen Pilgrim i Sverige den
29 september i Vadstena. Protokoll bifogas.

Pilgrim i Sverige 5 maj är det ett rikspilgrimsmöte. Vi har tackat ja till
medverkan och presentera förbundet, men inte lämnat något namn.
—

§ 155

Tävlingskommittén

Skriftlig rapport har inkommit från domarutskottet.
Svenskt rekord inomhus, H 17-19, 5000 m, 21 .30,7, Anders Hansson
SK Svängen, 19/11 2011 Ryahallen Borås.
Styrelsen beslutar att godkänna rekordet.
Birger sammanställer tävlingsprogrammet för 2012.
Kravprofilen är ännu inte klar.
Det har varit två landslagssamlingar i Eskilstuna.
Inomhus SM är den 10 mars i Uddevalla. Bengt Bengtsson föreslås som
teknisk kontrollant. Roger Magnusson utses till förbundsrepresentant.
Verksamhetsberättelse från domarutskottet är inskickat både för 2010 och
2011.

§ 156

Ungdomskommittén

Rapport har inte inkommit.
Ett ungdomsrådsmöte är inplanerat mellan det extra förbundsmötet och
inomhus SM.
De håller på att starta upp en ny klubb i Uppsala (klubben är idag vilande)
(Uppsala Gång och Vandrar Förening). Skolgångsaktiviteten Samla meter
pågårv. 16-19.
Information/inbjudan finns på www.qanq.se och www.idrottiskolan.se.
Gotlandslägret: Den 3 juli är det planerat en 12 km Pilgrimsvandring i
samarbete med Visby stift, Sensus och Stenkumla församling.
SGVF kommer att medverka på Idrottens dag i Almedalen den 4 juli.
Alexandra letar efter arrangerande klubb.

§ 157

Utbildningsfrågor

Kansliet skickade ut en förfrågan om intresset för utbildningar, men
responsen var noll. Vi uppmuntrar kansliet att skicka ut en ny förfrågan.
Vid ett samgående med SFIF behöver fler domare utbildas.

§ 158

Avstämning av “Att göra-lista”

“Att göra-listan” aktualiserades.

§ 159

Övriga frågor

Gunnar Wall har blivit tillfrågad om att medverka på ett möte med
Skåneidrotten, vilket uppmuntras från styrelsen. Dessutom har
Skåneidrotten beviljat ett verksamhetsstöd till Gång- och vandring i Skåne,
med 20 000 kr.

§ 160

Nästa möte

Ett kort möte kl 8 lördagen den 11 februari.
Ordinarie möte i samband med inomhus SM.
§161

Avslutning

Folke Andersson tackade de närvarande och avslutade mötet.

Uppdragslista
Kvarstående uppdrag från tidigare styrelsemöten
• Birger Fält ansvarar för att nya stadgar skall läggas ut på hemsidan
och tryckas.
• Birger Fält kommer att göra en uppdatering av tävlingsbestämmelserna
• Birger Fält och Folke Andersson kommer att ta fram instruktioner för
styrelsens förbundsrepresentant och tekniska kontrollant
• Folke Andersson kontaktar Västernorrlands GoVF
• Tävlingskommittén (Birger och Siw) gör upp en plan för elitsatsningen
för 2012.
• VK kontaktar Hestra ang. samarbete kring Linnémarschen.
• Roger har kontaktat Sven Blomqvist, som har påannonserat intresse
för att starta upp en ny klubb. Han är intresserad och de kommer ev att
samverka med SISU.
• Kansliet uppdras att titta över hemsidorna så att de känns uppdaterade
och följa upp ev oklarheter med berörda.
• Kansliet uppdras att säkra att förbundet får med annons i
Linnémarschens tryckmaterial och om möfligt även få chans att synas på
deras hemsida.
• Uppdras åt TK att formulera statuter för nytt vandringspris (en stor
pokal).
Avslutade ärenden
• Karin uppdaterar kansliet med rätt uppgifter för hemsidan ang hennes
telefonnummer.
• Birger ges i uppdrag att inom ramen för elitsatsningen fördela medel för
2012.
• Folke Andersson kontaktar Grönahögs IK och utreder varför de får
tidningen.

