Protokoll Götalandsting 2013, längdskidåkning.
Deltagare:

Magnus Kjellberg, Skåne, Lars Svensson, Blekinge, Johan Ericson, Småland,
Daniel Andersson. Småland, Lars Grennberger, Östergötland,
Mikael Åsberg, Östergötland, Thomas Lowén Östergötland,
Anders Thorn, Bohuslän-Dalsland, Torbjörn Aronsson, Bohuslän-Dalsland
Åke Larsson, Västergötland, Anders Buskqvist, Göteborg
Christer Hermansson, Göteborg, Ingela Andersson, Halland
Anita Svensson, Halland, Jan-Olof Eriksson, Halland
Fredrik Noren, Halland, Gunnar Johansson, Halland

1

Mötets öppnande
Åke Larsson förklarade mötet öppnat och en snabb presentation av mötesdeltagarna
genomfördes.

2

Val av ordförande för mötet

3

Val av sekreterare för mötet.

Johan Eriksson väljs till mötets ordförande, sekreterare Jan-Olof Eriksson
sekreterare Jan-Olof Eriksson valdes till sekreterare för mötet

4

Godkännande av dagordning

5

Genomgång av protokollet från förra tinget

6

Skrivelser/Motioner

Dagordning uppläses och fastställs.
Protokoll genomgicks och lades till handlingarna.
En motion har inkommit: Direktbetalningsfunktion vid tävlingar önskas, istället för
fakturor. Mötet tillstyrkte motionen

7 Rapporter och synpunkter från mästerskap och cuptävlingar:
a. Erfarenheterna från Götalandsmästerskapen 2013 i Hyltebruk presenterades av
Gunnar Johansson. Trots snöproblem och blåst innan tävlingsdagen, så blev
arrangemanget mycket lyckat.
b. Johan Eriksson rapporterade om SM i Falun: Svårighetsgraden på banorna var för
hög, INTE OK.
c. JSM, ett lysande arrangemang, i allt!
d. USM, Bra arrangemang i Askersund.
e. Bra arrangemang i Junsele, bra plats, fina anläggningar
f. Kalle Anka cup. En önskan från vårt håll vore, att enstaka fina insatser från mindre
distrikt uppmärksammas mycket mer än vad som var fallet.
g. Junior och senior cupen i Ulricehamn: Webbsändningen var outstanding!
h. Rullskidor: rapporter från Västgötacupen, Göteborgs rullskidfestival, SM rullskidor
i Lidköping, Lindenarullen och diverse tävlingar i Lidköping.

8 Distriktens tävlingsprogram 2013-2014:
Tävlingsprogrammen är ej färdiga, men Bengtsfors arrangerar Götalandsmästerskapen preliminärt den 8-9 februari.
DM Småland 1-2 februari.
9

Presentation av GM 2014, Dalsland
Anders Thorn presenterade planerna på Götalands-mästerskapen i Bengtsfors 2014.

Allt finns under länk www.bois.com, flik Götalandsmästerskapen.

10 Rullskidor.

Västsvenska rullskidcupen diskuterades, likaså olika typer av hjul.
Rekommenderade hjul för träning = 2:or
Ungdomsklasserna bör tävla på träningshjul.
11 Utbildning.

En regionssamordnare saknas
Östergötland planerar att genomföra en steg-2 utbildning
Småland planerar en SFS timing utbildning av Daniel Anderson.
12 Distriktens verksamhetsrapporter
Distriktens verksamhetsrapporter skall skickas in snarast
13 Förslag på Längdkommitté:
Ordförande i längdkommittén på arrangerande distrikt skall ta fram en representant.
Åke Larsson och Johan Ericson är valda tills vidare och Halland får en månad på sig att
utse någon.
14 Förslag på avgift per distrikt till GM-kommittén:
Ekonomin är god, avgiften är tillräcklig
15 Revidering av adresslista på aktuella ledare.
Kopia reviderades och skickas ihop med protokoll.
16 Långtidsplan för GM arrangörer;
hoppas över, inga nya förslag innan 2015.
17 Övriga frågor:

Hur höja status på GM? diverse förslag avhandlades:
- Införa pris för klubb med flest deltagare.
- ”Trycka på” juniorer att välja GM.
- Villkora deltagande för Kalle Anka Cup och Folksam cup att man skall deltaga i GM
- Bra priser.
Längdkommittén utsåg en kommitté med Daniel Andersson, Christer Hermansson
och Elina Myrestaf som skall verka för att öka intresset för GM.

Problem med skadegörelse av vildsvin i Blekinge togs upp.
Ett inomhus spår 2 km kommer att anläggas i anslutning till Frostavallen i Höör,
Skåne.
Förslag på skidting nästa år: gärna lördag-söndag, då Gotlandsfärja ej går på lördagar.

Vid Protokollet:

Justeras

Jan-Olof Eriksson

Johan Ericson

