Protokoll IK Graip styrelsemöte 2021-06-01, via MS teams
Närvarande:
Anders Grönlund
Andreas Hagström
Jingjin Genitz
Joel Gandborg
Lina Gröndahl
Mait Johlin
Sandra Othberg
Thomas Österberg

Frånvarande:
Agnes Hansson

1. Mötet öppnande
Thomas öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Val av justerare
Mötet beslöt att utse Lina Gröndahl att justera dagens protokoll.

3. Föregående protokoll
Protokollet daterade 2020-05-04 gicks igenom.
Mait fortsätter att jobba med gymavtalet med Region Gotland.
Cykelsektionen räknar med att kunna ta hand om Graips bemanningsstation under
Gotland 360.
Inget nytt om cementahallen.
Jingjin frågade efter lämplig tidpunkt för publicering av protokoll. Mötet beslutade att
publiceringen kan ske efter ett protokoll blir godkänt av justerare.
Föregående protokoll godkändes.

4. Ekonomi
Graip hade fått extra covid-relaterade driftbidrag. Det blev samma summar som 2020.
Mait skickar igen länk till alla i styrelse gällande Region Gotlands tillfälliga
verksamhetsstöd med en miljon kronor i potten.
Mait uppmanade alla att skicka in LOK-stöd omgående. Hon ville också kvitto för inköp
som gjordes i Graips konto skulle alltid skickas till henne.

5. Stadgeändringar gällande rollerna i styrelsen?
Mötet beslutade att alla skulle gå igenom stadgar till nästa kommande styrelsemöte. Vi
tar en genomgång under nästa möte för att diskutera eventuella frågor gällande stadgar.
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6. · Vad förväntar vi oss av styrelseåret 2021?
Följande punkter vill vi jobba med under styrelseåret 2021.
• Vad ingår i medlemskapet
Det blir fortsatt arbete från föregående året.
• Hur skall vi driva nyrekrytering/barnverksamhet? Hur skall vi kunna locka flera barn?
Just nu ser det bra ut för barnverksamhet i fotboll, innebandy och hockey.
Vi vill få igång senior lag för dam och herr samt paråkning.
Det togs upp på mötet att Gotland Idrottsförbundet hjälpte gärna till med
uppstartverksamhet.
•

Vad kan vi göra för att locka fler att bli tränare
◼ samlad information till föräldrar och övriga
◼ Ungar leder ungar
◼ Att köra en särskild kampanj mot pensionär.

•

Viktigt att få ut värdegrund till alla tränare och idrottsövande.

7. · Sponsring
Nuvarande treårs avtal för sponsringen har utgått. Många sponsringar behöver förlängas.
Formulering om sponsringen bör göras om så att ett avtal gälls tillsvidare om det inte
sägs upp. Thomas tänker ta hjälp av Jan Pott gällande formuleringen.
Förslag till nya sponsor kan skickas till Jan Pott och Mait.

8. Sektionsinfo
•

Konståkning
Låg anmälningsgrad just nu till konståkningsläget i vecka 32. Lina kommer skicka
in en sammanfattning av konståkningsverksamhet till Östra Götalands
Konståkningsförbund (ÖGKF)

•

Hockey
Ingen verksamhet just nu.

•

Cykel
Det hade varit ett par träningar. Planen är att ha träningar fram till midsommar och
uppehåll under sommar.

•

Fotboll
Det finns två lag igång. Sammandragen är på gång.

•

Innebandy
Datum är satt för när höstträning är igång. Tränare efterfrågas.

•

Bordtennis
Hoppas att kunna dra igång till hösten.
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•

Badminton
Inget att rapportera.

•

Gympa
Jingjin fick uppdrag att stämma av med Jessika om hon är intresserad av att hålla
gympa till hösten.

9. Övriga frågor
•

Försäljning av skohorn
Thomas skickar ut info till alla i styrelsen.

•

Sommarvärdar
Slite intresseförening efterfrågade om ungdomar som ville jobba som
sommarvärdar under 12 juli – 8 aug för att uppmärksamma besökare att hålla
avstånd. Mait hade fått några namnförslag. Hon jobbar vidare med detta.

•

Stipendierna
Sandra fick uppdrag att be Ulf Stillman kontakta Thomas gälande stipendierna.

10.

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte blir måndag den 6/7. Troligen blir det ett fysiskt möte. Thomas
återkommer om tid och lokal.

11.

Mötets avslutande

Thomas avslutade mötet.

_______________________________
Thomas Österberg
Ordförande

_______________________________
Jingjin Genitz
Sekreterare

_______________________________
Lina Gröndahl
Justerare
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