Passklubben Skeid
Styrelsemöte 5/2016 den 28 jun 2016 hos Emelie Althen
Närvarande:
Göran Fernsund
Emelie Althén
Josefin Hallerby Häggberg
Eyvindur Mandal Hreggvidson
Ante Eklund
Elsa Mandal Hreggvidsdottir
Protokoll
§1 Ordförande Göran Fernsund förklarade mötet öppnat.
§2 För att justera protokollet valdes Ante Eklund.
§3 Styrelsen gick igenom och godkände förra mötets protokoll.
§4 Erfarenheter från tävlingen 7 juni: Styrelsen anser att tävlingen var mycket lyckad.
Resultat för tävlingen 3 maj: Preliminärt resultat för tävlingen 3 maj är +2700kr
Resultat för tävlingen 7 juni: Preliminärt resultat för tävlingen 7 juni är +16100
Princip för moms på fakturor från externa företag: Passklubben måste komma överens
med externa företag om betalning och moms. Alternativen är faktura med moms, gåva
eller bidrag, personligt arvode.
T-shirten: På tävlingen i juni såldes 11 t-shirts. Prognosen är god för att sälja ut alla t-shirts
under året.
§ 5 Tävlingen 2 augusti: Styrelsen beslutade att ställa in tävlingen 2 augusti och istället
ha en tävling söndagen 11 september på Toftinge gård där vi även kommer att erbjuda
150m galopprace med startboxar och 100m speedtrav. Vidare föreslog styrelsen att
anmälningsavgiften för tävlingen kommer att vara 700 kr för deltagare i SM-kvalande
grenar och 400 kr för deltagare i ”skojgrenar”.
§ 6 Övriga frågor: Emelie rapporterade att alla sponsorer utom Askagården nu har betalt.
Emelie rapporterade även att hon ska gå igenom medlemsregistret för att ta reda på hur
många medlemmar Passklubben har.
Vidare diskuterades om och när Thorvaldur Arnason ska ha en ny föreläsning. Förslag
kom upp att vi skulle arrangera en träff i höst med föreläsning, middag och samkväm som
trevlig avslutning på året.
Styrelsen ska även titta på förslag till roliga, publika tävlingar på t.ex. Solvalla.
§ 7 Info från övriga passtävlingar: Vi var återigen störst på tävlingen 7 juni med 71 starter
men blev slagna av Linköping som hade 92 starter i mitten av juni. Det har varit god
uppslutning på passtävlingarna i år kan konstateras.
§8 Svenskt Passchampionat 2017: Ett förslag om ett svenskt passchampionat på
Sundbyholms bana i Eskilstuna i juni 2017. Tävlingen skulle vara en ”klass-1 tävling” och
locka toppryttare från hela Norden.
§ 9 Nästa möte kommer att vara tisdagen 30 augusti kl. 18.03 hemma hos Josefin i
Skebobruk.
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§ 10 Ordförande förklarade mötet avslutat.

Josefin Hallerby Häggberg
Sekreterare

Göran Fernsund
Ordförande

Ante Eklund
Utsedd att justera protokollet
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