Passklubben Skeid
Protokoll från styrelsemöte 2016-02-16 på Toftinge Gård
Närvarande: Göran Fernsund, Lena Lundén, Evelyn Storgård, Ante Eklund
samt Kjell Storgård (Valberedningen).
§ 1 Mötets öppnande av Göran.
§ 2 Styrelsen beslöt att välja Ante att föra dagens protokoll, samt Evelyn att justera det samma.
§ 3 Genomgång av föregående mötes protokoll utan anmärkningar.
§ 4 Representant i Upplands Distriktsförbund Islandshäst: Klubbar i Uppland är Blidfari, Eir,
Freyfaxi, Gladur, Nattfari, Skeid. Ca 900 medlemmar. Beslutades att Göran blir representant för
Skeid.
§ 5 Medlemmar: Lena rapporterade att SIF nu har skickat ut inbetalningskort till våra
medlemmar, enligt vår lista. Vi bör ha ca 25 fullbetalande medlemmar innan årets slut.
Lena har registrerat en mailadress för Skeid som är: passklubben.skeid@gmail.com
Lena, Göran och Evelyn har access på SIFs medlemsprogram ”My soft”.
§ 6 Planering inför 2016
Tävlingar i vår är planerade till tisdagskvällar 5 april, 3 maj, 7 juni, 2 aug och 6 sept.
Ante informerade om att Clinicen med Diddi ej blir av pga. för hög kostnad.
Flera personer har efterfrågat pass-clinicer hos dem i Skeids regi. Bl a Åsa Nevander, Lotta
Hegardt och Tanja Zabel. Vi beslutade att diskutera det i den nya styrelsen efter årsmötet.
§7 Diskussioner inför årsmötet.
Göran skriver klar verksamhetsberättelsen.
Vi gick igenom bokföringsrapporten. Vi beslutade att den är klar att redovisas på årsmötet.
Valberedningen har tagit fram förslag på namn till de poster som är på val. Dessa läggs fram på
årsmötet.
Vi diskuterade att styrelsen ska få uppdraget av årsmötet, att fastställa medlemsavgifterna för
2017 redan i höst.
Praktiska detaljer: Göran tar fram kopior att dela ut på årsmötet, på Dagordning, Ekonomiska
rapporten, Verksamhetsberättelsen
Evelyn ansvarar för fika på årsmötet.
Ante ansvarar för Hingstshow.
§8 Nästa möte. Styrelsen träffas på Toftinge tisdag 2016-02-23 kl. 17.00, innan hingstshowen
och årsmötet.

Vid protokollet: Ante Eklund

Justeras: Evelyn Storgård.

