Nattfari Islandshästförening
Styrelsemöte 2015-03-09

Plats: Uppsala studiefrämjandets lokal
§1 Mötets öppnande
Ordförande Ulrika öppnar mötet.
§2 Närvarande: Ulrika Fröding, Jeanette Englund, Anna Liliebäck, Birgitta Nord-Törnkvist, Anna
Jansson, Madelene Andersson, Josefine Gribbe.
Val av sekreterare
Anna J istället för Amilia som inte kan närvara.
§3 Val av justerare
Vald till justerare: Birgitta
§4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns.
§5 Genomgång av föregående protokoll
Genomgånget och godkänt
§6 Mötets frågor handlar främst om revision och tävlingen
Baracken som införskaffades: är tillbakalämnad och säljarna har låtit köpet gå tillbaka.
2 baracker finns på gården hos Pelle, det är bättre att föreningen hyr en barack av honom, och om
föreningen flyttar avslutas arrendet på baracken.
Domarbåsen som bygg gymnasiet gjort kan Pelle hämta med traktor.
Det är noga att alla styrelseprotokoll kommer ut på hemsidan.
Man bör också ha en flik på hemsidan där medlemmar kan lämna frågor till styrelsen som man vill tas
upp på något möte.
Inbjudan till alla möten ska ut på mail-listan så medlemmarna ser att något händer.
Facebook diskuterades.
Det har kommit frågor om tävlingen i maj som klassas ner i status, och eftersom alla nationella
domare är tillfrågade och inte kan komma pgr av tävlingarna i Romme. Alla domare är tillfrågade och
vi kan inte göra annat än att ändra status.
Madde lägger ut info på hemsidan om att 16 maj ändras status till lokal tävling och att SM-kval blir i
höst istället.

Inför tävlingen på lördag:






Hagar är klara, banorna är sladdade, täckestorksbaracken används till fika, ska bara städas
lite och den körs ner till banan.
Framridningen blir på grusvägen ner. Paddocken blir collecting ring, man får inte rida på
gräset, skrivs i ryttarbrevet.
Folk som promenerar går på gräset eftersom det är hästar på vägen.
Speaker är Josefin och när hon ska rida är Jeanette speaker.



Lista över på vilka som jobbar var, får alla funktionärer för att kunna ha lite koll. Det kan vara
bra om de som står på poster där man är låst, får avlösning för fika och lunch.
Beställning av rosetter har Madde gjort och vi hoppas de kommer på fredag.




På fredag behöver alla saker fixas inför tävlingen.
Funktionärer på plats ca 6.30 på lördag.




Birgitta hämtar Sekretariatvagnen om vi får hyra sådan .
Toalettvagnen kan Anna L kanske hämta på fredag morgon om vi får hyra sådan,och ta med
på lördagmorgon.

Angående revisionen för 2014:
Ekonomiredovisningen granskades av revisor Josefin Gribbe och godkändes, det innebär att i enlighet
med årsmötets beslut 2015-02-10, beviljas styrelsen (2014-01-01 till 2014-12-31) ansvarsfrihet.
Redovisning av ekonomin kommer att redovisas på hemsidan.
§7 Övriga frågor
§8 Mötets avslutande
Ordförande Ulrika avslutar mötet.

