GAMLA GUTEPOJKAR o TOISAR
Verksamhetsberättelse för föreningen Gamla Gutepojkar o Töisar år 2013
Styrelsen har bestått av följande personer:
Inge
Erland
Sören

Löfkvist
Stenström
Qviström

ordförande
sekreterare
kassör Del av året

Verksamhetsåret inleddes med årsmötet, som avhölls på Gotlands Idrottshistoriska lokaler vid
badhuset den 25 april 2013.
Det kom c:a 20 st medlemmar samt de tre ungdomspristagarna till mötet. Ungdomar fick sina
priser för bästa prestation inom sina resp klubbar. Föredragningslista gick snabbt igenom och
alla val godkändes av mötet, innan ordförande för dagen Erland Stenström tackade för visat
intesse och avslöt mötet. Därefter intogs kaffe med tilltugg som Kjell-Åke Nordström från
Gotlands Idrottshistoriska Föreningen ordnat. Även i år berättade han lite om förening vad de
sysslar med. Det informerades även om den tilltänkta sammangående med WIF-veteranerna i
Gotlands idrottshistoriska förening. Det är tänkt att vi ska vara som en sektion i Gotlands
idrottshistoriska förening men ändå har kvar sin egen indentitet. Under året har vi lämnat över
information om vilka medlemmar vi har samt lämnat över de pengar vi hade till ett eget
konto-post till Gotlands idrottshistoriska förening. Vi kommer att få ut en ekonomisk rapport
från Gotlands idrottshistoriska förening som också är underlag för revisorerna.
Som andra aktivitet för året hade vi den årliga tävlingen mot WIF-Veteranerna. Tävlingen
gick av stapeln den 5 Maj 2013 vid på Gotlands Idrottshistoriska lokaler. Värd för
arragemangen var Gamla Gutepojkar o Töisar. Och tävlingsledare var Elsie o Lasse Lundqvist
Som skötte arragemangen bra med en del nya intressanta grenar. Tävlingens vanns av Gamla
Gutepojkar o Töisar
Styrelsen har under året haft ett fåtal telefonkontakter samt ordförande och kassören har
kommit överens om att byta från Postgirot till Lämsförsäkringars Bank.
Styrelsen har beslutat att 2012 års vandringspriser till de bästa ungdomsprestationer i
respektive klubb har deltas ut på årsmötet den 25 April 2013.
Följande pristagare blev. Handboll
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