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Protokoll styrelsemöte 4.17
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Tisdagen den 4 juli 2017
Klubbstugan vid Gydabanan kl. 18:30

!

Närvarande:
Tony Bergsman, Anna Landström, Linda Friberg, Siri Brever, Ewa Wall, Kerstin
Lennander, Kurt Svahn
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Mötets öppnande.
Tony hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Fastställande av dagordning.
Dagordningen godkändes.
Val av protokolljusterare.
Till justerare valdes Kerstin Lennander.
Ekonomi
Bankgiro 73 529:Handkassa 1 235:Styrelsen tog beslut att att beställa flaggor med Gydas logga.
Rapport från sektionerna
• Bana/Anläggning
Gaveln på speakerbåset är omklädd. Fläkten i båset
fungerar. Håkan ska kolla upp välten. Kurt kommer att
harva banan.
• Tävling
Kommer inte att proppa tävling innan funktionärsfrågan är
löst.
Övriga frågor
• Fredag 7 juli är det ordförandekonferens, Tony åker.
• Styrelsen diskuterade ersättning till våra SM-ekipage och
förtydligar vad som krävs för att kunna söka.
Informationen kommer att mailas till alla som deltar i SM i
år samt uppdateras på hemsidan.
• Styrelsen kommer bjuda in tävlingssektionen till möte för
att stämma av.
• Vi kommer att vara med på Hästens Dag 20 augusti på
Gävletravet med antingen kadrilj eller någon form av
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uppvisning. Vi har även tillgång till ett bord inne för att
sprida information om vår verksamhet.
Det finns några datum vikta för träningskvällar på banan,
är det så att man vill boka för kurs går det bra, men
bokning ska ske minst en vecka i förväg.
Vi behöver ha ett medlemsmöte, vi funderar vad man kan
tänka sig att ha för aktivitet på det så det kommer
medlemmar. En viktig punkt på medlemsmötet är att få
ihop en valberedning. Tony gör ett utskick till
medlemmarna.
Vi behöver få igång arbetet med att rusta upp
klubbstugan.
De med storhäst som är medlemmar i Gyda IHF och har
löst anläggningskort får rida överallt utom på ”nya”
passbanan och ”nya” ovalen. De är med andra ord
välkomna att nyttja såväl innerplan på nya banan samt
hela ”gamla” banan.

Nästa möte
1 augusti, 18.30 i klubbstugan
Mötets avslutande
Tony förklarade mötet avslutat
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Linda Friberg, protokollförare
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Justerare Tony Bergsman
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Justerare Kerstin Lennander

