Passklubben Skeid
Protokoll från styrelsemöte 2015-10-27 kl 18:03 Toftinge Gård
Närvarande: Göran Fernsund, Ante Eklund, Evelyn Storgård, Eyvi
Hreggvidursson, Danni Smárasson, Lena Lundén.

§1 Mötet förklaras öppnat av Göran
§2 Till sekreterare valdes lena och till att justera protokollet Eyvi.
§3 Godkännande av dagordningen som i förväg mailats till
styrelsemedlemmarna av Göran.
§4 Föregående protokoll ua
§5 Sista clinicen: Ekonomi: Johan H har fått 1.500:-, Sebastian har till
passklubben betalt 1.866:- vilket borde vara anmälningsavgifter som ska
betalas tillbaks. Evelyn undersöker/ordnar med det. Fikat drog in 770:- .
fakturan från Ica Väddö har ej kommit ännu. Beslöts enhälligt att vid nästa
clinic skall deltagare anmäla sig i förväg så vår planering blir
enklare/proffsigare.
§5 Evelyn redovisade ekonomin: på kontot finns fn 9.815:06
§6 Styrelsen beslöt att Christina Rohdin Alm ska få 1.500:- för sitt arbete med
hemsidan. Ante ber henne skicka underlag för det.
§7 Styrelsen beslöt att medlemsavgifter inkomna efter 1 okt kommer att gälla
för 2016. Lena tar kontakt med kansliet och ifrågasätter varför det underlag
med medlemmar som bifogades vid ansökan om passklubben lämnats utan
åtgärd. Lena mailade 20/10 igen medlemslistan och har den 29/10 skickat en
påminnelse då svar inte lämnats. Det gäller också de medlemmar som betalt
in/anmält sitt medlemskap efter starten, dessa vet vi betalt och frågan är ställd
till SIF: när redovisas de medlemmarna till oss? Medlemsavgifterna? Lena
rapporterar separat direkt vid svar.
§8 Ansvarförsäkring: Göran ej erhållit svar från K.Åker LF men lämnar det så
länge då vi avvaktar RF:s beslut.
§9 Tävlingsseminarium: Linda Eriksson har tackat ja till att vara tävlingsledare
vilket vi är mycket tacksamma för. Linda & Göran åker till tävlingsseminariet,

styrelsen godkänner kostnaderna för detta. Uppdrar Linda att bilda en
tävlingsgrupp.
§10 Tävlingar: Förslag 5 tisdag kvällar med start första tisdagen i april,
preldatum . Datum spikas exakt vid nästa möte i januari, förslagen är 5 april, 3
maj, 7 juni, 2 aug, 6 sep.
Tävlingshelg planerades i september, mer planering om denna nästa möte,
propp senast ut i mars.
§11 Diddi kurs: Ante pratar vidare med Diddi om kurs, helst i april om möjlighet
finns. Kurs 2 dgr, clinic 3:dagen med inbjudna ryttare & betalande
publik/deltagare utan häst.
§12 Sponsor T-shirt 2016: Sätta i gång de hela. Göran kollar med tryck &
försäljning med Gunilla. Ante fixar så det finns på hemsidan och länkas ut på
facebook. Vi alla hjälps åt att ragga sponsorer. Önskemål klart till 1 feb. Kolla
medlemslistan vilka företagare vi har där/kontakta dom. Viktigt till mötet
januari att vi alla jobbat på med detta.
§13 Styrelsen beslöt att beställa tävlings T-shirts i 2 olika färger. Göran kollar
det också med Gunilla.
§14 Årsmöte den 23 februari kl 17.03. Läggas ut på hemsidan efter gällande
regler om motioner mm. Göran författar en verksamhetsberättelse. Evelyn gör
resultat/balansräkning/bokslut för första verksamhetsåret.
§15 Nästa styrelsemöte 19 januari kl 18:03

Vid protokollet

Lena Lundén

Justeras

Eyvindur Hreggvidursson

