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Förkortningar
FGI – Föreningen Gutnisk Idrott
SP
– Stångaspelen
GVF – Gotlands Varpaförbund
SVF – Svenska Varpaförbundet
GI
– Gotlands Idrottsförbund
SIF – Stånga IF
FS – Föreningen Stangmalmen
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§ 28 Mötets öppnande
Ordförande Mikael Nilsson hälsade alla välkomna till det andra Stångaspelsmötet för året och
förklarade mötet som öppnat.
_

§ 29 Godkännande av dagordning
Föredragningslistan fastställdes efter det att ledamöterna anmält ärenden till punkten om
övriga frågor.
_

§ 30 Justering av föregående protokoll (2017-03-16)
Protokollet är justerat och lades till handlingarna.
www.idrottonline.se/foreningengutniskidrott-varpa/
_

Finns

att

läsa

på

§ 31 Inför Stångaspelen 2017
a) Arena
Sammankallande i arenagruppen Anders Mattsson kommer hem 21 april och mötesdatum för
arenagruppen är satt till den 24/4.
b) Pärk
Ansvariglistan bör kompletteras, att få in nya personer är ett primärt mål.
Uppmärksamma att ungdomar har nya speltider.
Magnus Thomsson har tagit på sig att öka antalet domare.
Spelsystem, Mikael Carlsson har tittat på Profixio.
Kommentering kommer behövas ses över pga webbsändning.
Vi skickar med erbjudande om tröja i inbjudan.
c) Varpa
Ingen var närvarande från varpagruppen, men kansliet kan meddela att arbetet med att få in
personal till bodarna pågår för fullt.
Ett varpamöte har skett (6 april) där gruppen bildades med Alf Nilsson som tävlingsledare,
som även ansvarar för lottningen.
Åldersklasserna är förändrade, där den äldsta klassen numer är 63 år och uppåt.
En ny läktare kommer vara på plats.
Stånga IF ser till att det funkar med bannummer, avspärrningar och utdelning av pinnar o
nabbar.
Nästa möte är satt till den 8/6 kl 18:00 i samband med SP-möte.
d) Mat, festarrangemang
Lördagskvällen
Insläpp 19:00 med meny av 2 olika rätter wok + en vegetarisk wok, och där priset är 89:styck.
Prisutdelning: ca kl 19.30
Öltält, kafeteria, lotterier m.m.
Uppträdande av Deja Vu i kombination med 2 DJ´s.
e) Stangmalmen – bevattning/planer/underhåll/service
En ny bod ska byggas.
Byte av stolpar som är rostiga.
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Ev. en ny toalett är på gång.
Planerna ska vara i bra skick.
f) Inbjudan Stångaspelen
Är snart färdig, skall skickas i början av v. 17.
g) Avtal – FGI/SIF/FS
Bevakning av avtalen; inga ändringar föreslås men bevakning att avtalet följs när det gäller
bevattning m.m.
h) Bilaga/sponsorer/annonsörer
92 företag – klara
Summa – 191 785 kr
I bilagan kan läggas in texten från Skolveckan samt vad som sker med webbsändningen.
Magnus Thomsson och Bertil Westberg ska skriva ihop en text om Allan Nilsson om pokaler
och annat.
Förslag om olika skribenter, skickas tillkansliet.
i) Priser
Skriva ut de etiketter som går redan nu, och samarbeta inom styrelsen angående det fortsatta
arbetet med medaljerna.
j) Entréer
Inga förändringar i priser.
Swisch kommer att användas igen.
Biljetter kommer att köpas in för dagbiljetterna, men helg- och fribiljetter kommer att göras
av kansliet.
k) Ljud
Micke kontaktar Roger Wickman med avgränsning för webbsändningen.
l) Försäkringar
Micke kontaktar Folksam.
m) Tillståndsansökningar
Micke kontaktar Polis och Ungdomsgruppen.
n) Organisation/ansvarsområden
Micke kollar över listan och reviderar namnen.
_

§ 32 Övriga frågor
a) Majpärken
Klubbis in till tidningen 29/4.
Alla pärkklubbar får en särskild inbjudan (bifogas protokoll) till Majpärken där resenärer från
fastlandet erbjuds idrottsrabatten eftersom tävlingen är med i Idrottens Ö. Inbjudan går ut med
inbjudan till Stångaspelen.
Stånga IF sköter försäljning av hamburgare m.m.
b) Junipärken
Klubbis in till tidningen 20/5.
Pärkmöte kl 10:00 i Stånga för en avstämning.
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Alla pärkklubbar får en särskild inbjudan (bifogas protokoll) till Junipärken där resenärer från
fastlandet erbjuds idrottsrabatten eftersom tävlingen är med i Idrottens Ö. Inbjudan går ut med
inbjudan till Stångaspelen.
Stånga IF sköter försäljning av hamburgare m.m.
c) Sophanteringen
Olof kollar upp med Stangmalmen och Stånga IF om sponsring av RagnSells.
d) Prisutdelning
Att prisutdelningen försöker påbörjas 19:30.
Att göra om podiet, inte så högt.
e) Skolveckan
Håkan Nyberg, Patrik Gardelin, Olof Thomsson, Mikael Nilsson och Per-Ola Nilsson är med.
Eventuellt är det fler på gång in.
Information är tryckt på A5 för utdelning till ungdomarna.
f) Webbsändning
Ola Thomsson kommer att sända spelen över webben. Arbete pågår hur uppkoppling och
strömförsörjning kommer att ske. Ta del av Varpans upplägg angående avtal för att få till ett
eget avtal kring sändningsrättigheter (och reklam).
g) Hemsidan
Att peka hemsidan från den nuvarande till en ny adress – foreningengutniskidrott. Lägga in
uppgifter allt eftersom, exempelvis äldre resultat.
Facebook-sidan, att uppdatera denna och se till att det går att kommentera inlägg.
h) Matchprotokoll
Matchprotokoll till Pärk; Olof håller på med en uppdatering av denna.
_
§ 33 Kommande möten
Stångaspelsmöte, torsdag 8 juni, kl 19, Malmgard Stånga

§ 34 Mötets avslutande
Ordförande Mikael Nilsson tackade deltagarna och förklarade mötet som avslutat.
___
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