Passklubben Skeid
Styrelsemöte 2/2016 den 22 mars hos ordförande Göran Fernsund, Rö
Närvarande:
Göran Fernsund, ordförande
Josefin Hallerby Häggberg, sekreterare
Emelie Althén, kassör
Ante Eklund, ledamot
Eyvindur Mandal-Hreggvidson, ledamot
Elsa Mandal-Hreggvidsdóttir , suppleant

§1

Mötets öppnande:
Ordförande Göran Fernsund hälsade de närvarande välkomna och förklarade
sammanträdet öppnat.

§2

Val av sekreterare och justerare för dagens protokoll:
Till sekreterare valdes Josefin Hallerby Häggberg och till att jämte ordföranden
justera protokollet valdes Emelie Althén.

§3

Styrelsen gick igenom föregående protokoll och ett par oklarheter reddes ut och ska
ändras och Josefin ska skicka ut nya korrigerade kopior till styrelsen.

§4

Tävlingen 5 april:
Tävlingen ligger ännu vid styrelsemötet inte ute i proppen.
Styrelsen går igenom budgeten för tävlingen 5 april.
Förslag att medlemmar betalar 500 i anmälningsavgift och 600 för övriga.
Förslag att en budget tas ut inför varje tävling som styrelsen träffas. Göran tar på
sig att skriva ut en ny budget för styrelsen att ta del av inför varje tävling.
Göran har haft kontakt med Kjell angående banhyra. Uppgörelsen är att Toftinge får
hälften av nettovinsten efter varje tillfälle.
Tävlingsgruppen söker veterinärer till tävlingarna.
Emelie lägger ut tävlingen på fb så snart den kommer ut bland SIFs
tävlingspropositioner.
Tävlingsgruppen ser till att de kommande tävlingarna kommer ut i SIFs
tävlingspropositioner.
Styrelsen föreslår att Göran och Micke får arvode för arbetet och att
styrelsemedlemmarna blir befriade från anmälningsavgifter på tävlingarna.

§5

Sponsorer:
De sponsorer som hittills är klara är: Haffi Gislason, Askagården,
Islandshestkonsult, Toftinge Islandshästcenter, UPPleva

§6

T-shirten:
Emelie har tagit fram ett förslag från PINS design på pikétröja till försäljning med
Skeids logga på bröstet och ca 6 loggor på ryggen (loggor i samma färg). Pins
design har lämnat ett förslag på 350 kr inkl tryck. Emelie kommer även att kontakta
Ingalill på ”Riders best” för prisförslag. Styrelsens förslag är att initialt beställa 20
tröjor och sälja för 450 kr/styck.

Eyvi och Elsa tar fram ett förslag på billigare t-shirts för att dela ut som priser på
tävlingar mm.
§7

Övriga frågor:
Medlemsavgifter från SIF. Emelie skickar ett mail till SIF med förfrågan om när
avgifterna betalas ut till Skeid.
Elsa frågar Lisbet på Boett om kostnad för att sy upp hjälmöverdrag till
passtävlingarna.
Inkomstdeklarationen: Emelie har pratat med skatteverket angående
inkomstdeklarationen och fått besked om att fylla i en blankett om ”frihet från
ansvar” vilket innebär befrielse från att inkomstdeklarera i fem år.

§8

Nästa möte:
Styrelsen beslutade att nästa möte ska vara på Bärby 19/4 kl 18.03

Vid protokollet
Josefin Hallerby Häggberg, Sekreterare

Justeras:
Göran Fernsund, Ordförande

Emelie Althén

