!
Protokoll Styrelsemöte 1.17

!

Tisdagen den 18 april 2017
Klubbstugan vid Gydabanan kl. 18:00

!

Närvarande:
Tony Bergsman, Anna Landström, Linda Friberg, Siri Brever, Eva Mikaelsson,
Jessica Fästh, Ewa Wall, Håkan Jarl, Kerstin Lennander

!
!

§ 1.17

Mötets öppnande.
Tony förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

!

§ 2:17

Fastställande av dagordning.
Godkändes

!

§ 3:17

§ 4:17

!

§ 5.17

!

§ 6:17

!

§ 7:17

!

§ 8:17

!

Val av protokolljusterare.
Till justerare valdes Siri Brever.
Konstituering av styrelsen
Till vice ordförande valdes Håkan Jarl.
Firmatecknare
Till firmatecknare för Gyda Islandshästförening valdes ordförande
Tony Bergsman och kassör Anna Landström var för sig.
Ekonomi
Handkassa 240:Bankgiro: 201985:- (minus det som ska till SIF 43000=158985:- ?)
Rapport från sektionerna
Här rapporterades ingenting idag. Istället diskuterades hur
rapportering ska ske. De sektioner vi ska fokusera på är Ungdom,
Bansektion och Tävlingssektion. SIF kommer även att vilja att
lokalföreningarna har en Fritidssektion. Håkan efterlyser skriftlig
plan på vad som görs och vad som behövs göras inom de olika
sektionerna. Alla i styrelsen uppmanas att delta i en sektion.
Övriga frågor
• Vi har blivit erbjudna att dra fiber till klubben men avböjer
då en engångskostnad om 15000 känns oproportionerligt
stor, vi fortsätter med abonnemang.
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§ 9:17

!

§ 10:17

!

Swish – Tony fixar.
Städdatum – datum ligger ute
Kurt Svahn utses till ständig medlem som Gydas tack till
hans löpande arbete med banan.
Istället för reseersättning kan medlemmar i styrelsen få
anläggningskort.
Vi ska uppdatera vilka som har nycklar, bara styrelsen samt
någon eller några (?) i tävlingssektionen bör ha nycklar.
Styrelsemöte ska ske en gång i månaden.
Kerstin handlar 6 grepar och 6 hjul till skottkärrorna så det
är helt och fint till tävlingen 29 april.
Ordna mailadresser av typen @gyda.nu – Tony.
Uppdatera telefonlista till styrelsen samt ta bort
telefonnummer från hemsidan för de som vill – Tony

Nästa möte
Tisdag 2 maj, 18.30 i klubbstugan
Mötets avslutande
Tony förklarade mötet avslutat.
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Vid protokollet
!
!
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Linda Friberg, protokollförare
!
!
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Tony Bergsman, justerare
!
!
!
Siri Brever, justerare

