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PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
10 2016/2017
!
Datum: 9 januari 2017
kl: 18:30
Plats: Gyda-banan, Högbo
!
Närvarande:

!
Ej närvarande:
!
Bilagor:
!
!
Agenda
!
§ 94:16

!

§ 95:16

!

§ 96:16

!

Tony Bergsman, Stina Engelborg, Wicky Gren, Linda Friberg, Siri
Brever, Malin Olsson, Eva Mikaelsson och Anna Stattin
Hannah Jarl (hoppat av), Johanna Bergh och Kurt Svahn
Besluts och aktivitetslogg

Mötets öppnande
Tony hälsade alla välkomna.
Agenda
Godkändes. Anna Stattin är justerare.

Mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes.

§ 97:16

Ekonomi
På bankgirot finns det 53.766, 81 kr och i kassan 240 kr.
Medlemsavgiften betalas numera direkt till Gyda IHF och inte via SIF.
Faktura från SIF kommer att skickas för
Kommunalt bidrag för ungdoms- och drift och andläggning 10.000 kr.
Banavgiften har genererat 34.000 kr i intäkter för 2016, budget var
35.000 kr.
107.960 intäkter, 89.209 kr i kostnader för tävlingar, vilket ger ett resultat
18.710 kr.
Caféterian gick ca 10.000 kr i vinst (17.474 i kostnader, intäkt 27.603 kr)
Totalt har tävlingssäsongen 2016 genererat vinst på 28.879 kr.

§ 98:16

Besluts och aktivitetslogg
Se bilaga.

§ 99:16

Fördelning av ansvarsområden inom nya styrelsen
Valberedning har satt i gång arbetet inför årsmötet, den nya styrelsen
beslutar om kommande ansvarsfördelning.
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§ 100:16

Frågor från SIF och GDIF
Tony rapporterade om SIFs ordförande möte. Diskussion om
medlemskap i RF pågår fortfarande, avtalet med Ridsportförbundet löper
ut under 2017.
Förtydligande om försäkringar – SIF försäkring gäller endast om
aktiviteter på banan är anordnade av Gyda, ej av andra personer som
hyr och anordnar aktiviteter/kurser/tävlingar.
Nytt system för tävlingslicenser kommer, det är stängt för tillfället.
Inget specifikt från GDIF.

§ 101:16

Rapport från sektionerna
• Bansektionen
o Luftvärmepumpen är installerad och inställd på 16 grader
för att hålla värmen i klubbstugan.
• Tävlingssektionen
o Malin rapporterade från SIFs tävlingsmöte, bland annat är
det nya regler för vaccination inför SM.
Överlag var alla överens om att det var få tävlingar under
2016, och fler tävlingar önskas av klubbarna under 2017.
Gyda IHF har därför planerat in tre tävlingar under våren.
• Ungdomssektionen
o Kostnaden för ungdomsdagen den 13 november med
Jamila Berg, blev ca 7.000 kr. Det var en mycket uppskattat
dag.
• Marknadssektion
o Inget att rapportera.
• Cafeteria
o Inget att rapportera.
• Utbildning
o Inget att rapportera.

!

§ 102:16

!

§ 103:16

Övriga frågor
Årsmötet 2017 hålls den 19 februari kl 15.00 i klubbstugan i Högbo.
Tony gick igenom verksamhetsberättelsen, Stina förbereder agenda och
protokollmall. Anna bokar smörgåstårta och fika.
Nästa möte blir för den nya styrelsen efter årsmötet 2017.
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§ 104:16
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Mötets avslutande
Ordförande Tony tackade för visat intresse och avslutade därmed mötet.

Vid protokollet
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Christina Engelborg
Protokollförare
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Tony Bergsman
Ordförande
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Anna Stattin
Justerare
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