Passklubben Skeid
Styrelsemöte 2/2017 den 28 mars hos Ante Eklund på Väddö
Närvarande:
Göran Fernsund
Eyvindur Mandal Hreggvidson
Ante Eklund
Josefin Hallerby Häggberg
Protokoll
§1 Ordförande Göran Fernsund förklarade mötet öppnat.
§2 För att justera protokollet valdes Ante Eklund.
§3 Styrelsen gick igenom föregående protokoll.
Ante hade en fundering över medlemsförmåner. Styrelsen beslutade att styrelsemedlemmar får ha
med en häst gratis på tävlingarna.
På första tävlingen får även Alexandra, Albin och Danni rida en häst var gratis som tack för deras
insatser för att hjälpa oss med tävlingen.
§4 Tävlingar
Tävlingen 9 april: Styrelsen gick igenom Antes checklista och godkände den.
Vidare diskuterades ryttarlicensen och det faktum att den kanske inte är klar för alla deltagare till
första tävlingen. Styrelsen beslutade att tillåta ryttare som inte hunnit få sin licens till första
tävlingen att starta, då SIFs licenssystem inte är klart.
Vidare diskuterades funktionärsfika och Göran tog på sig att göra en lista över de
domare/funktionärer som är berättigade fika på tävlingen.
Tävlingen 9 maj: Styrelsen gick igenom Antes checklista och godkände den. Vi hoppas på att
licenserna är igång ordentligt till andra tävlingen.
Tävlingen 17 sept kommer att ingå i Upplandscupen. Mer info kommer på senare styrelsemöte.
23-24 sept vill Gerstorps ryttarförening samarbeta med Skeid på sin tävling Gædinga tölt och
pass. Styrelsen beslutade att Göran ska tala med Marcus på Gerstorp för att ta reda på formerna.
Detta diskuteras vidare på nästa styrelsemöte.
§5 Göran rapporterade från SIFs årsmöte 2017.
§6 Göran rapporterade från Upplands Islandshästförbunds årsmöte 2017
§7 Övriga frågor:
Styrelsen tog upp frågan om tröjorna och kom fram till att vi väntar till lite senare på säsongen
med att trycka upp dem. Det gäller att få ordning på sponsorerna först.
§8 Nästa möte blir ett telefonmöte 20.03 den 2 maj.
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