Protokoll Gyda IHFs styrelsemöte
Nr 1/12
Datum:
2012-02-15
Tid:
19:00
Plats:
Klubbstugan, Högbo
Deltagare: Anders Enbom, Kurt Svahn, Bodil Engman, Tony Bergsman, Wicky Gren, Linda
Olsson, Anna Stattin, Marita Elfström

§ 001-12

Mötet öppnas: Ordförande, Anders Enbom, hälsade alla välkomna och
förklarade mötet öppnat.

§ 002-12

Val: Till protokolljusterare valdes Maria Hedin

§ 003-12

Dagordningen: Godkändes.

§ 004-12

Presentation av ledamöterna:
Mötet gick igenom valda ledamöter/suppleanter och roller i styrelsen samt
vilken ambition alla hade med sitt engagemang i styrelsen och i föreningen.
Beslut: Konstituering: Till Vice Ordförande valdes Tony Bergsman
Action: Fixa kontaktlista för styrelsen och maila - Lotta

§ 005-12

Genomgång av åtaganden från årsmötet:
Gyda har tidigare fått ett bidrag på 25000 varav drygt 21000 återstår för att
planera istölt. Tänkt årtal 2013.
Beslut: Sätta ihop en grupp som tittar på vad det innebär och vad som krävs för
att anordna ett sådant evenemang. När styrelsen vet mer om vad detta kommer
att kräva fattas beslut om och när istölten ska hållas.
Action: Prata med Carina Gilberg om dokumentation som finns angående att
anordna istölt och föredra på nästa styrelsemöte. - Anna

§ 006-12

Banan:
Mötet kom överens om att jobba för att göra banan tillgänglig så tidigt som
möjligt på våren. Monica Blom fortsätter att hantera bokning av banan.
Beslut: Ambition att ploga banan tidigt
Action: Kontakta möjlig snöröjare till banan – Kurt

§ 007-12

Kafeterian:
Monica Blom och Elisabeth Lundin kan tänka sig att vara kafeteriaansvariga i
föreningen.
Beslut: Styrelsen tackar ja till detta!

§ 008-12

Medlemsaktiviteter:
Mötet diskuterade vikten av att involvera medlemmar och framtida medlemmar i
att komma överens om vilken ambitionsnivå vi vill lägga oss på när det gäller
banprojektet, kommande tävlingar etc.
Beslut: Medlemsmöte bokas snarast för brainstorming med syfte att få input
om ambitionsnivå gällande banprojekt, tävlingar etc. Inbjudan skickas ut via
brev till alla som var medlemmar 2011. Lokal i Högbo. Övrigt på agendan:
Avtackning av tidigare styrelse. Presentation av nya i styrelsen. Gratulation av
Gydamästare. Datum och tid: 15/3 19:00
Actions: Boka lokal och fika – Maria
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Utskick till medlemmar – Anna och Wicky (Bodil mailar namn)
Fixa priser till Gydamästare – Wicky
Blommor till styrelsen – Anders (Bodil mailar namn)
Skriva ihop inbjudan – Lotta och Linda
§ 009-12

Hemsidan:
Beslut: Hemsidan behöver leva vidare. Protokoll och sådan info läggs där.
Action: Kolla med Ulla-Lena hur det går med hemsidan. Protokoll läggs
på hemsidan. – Lotta

§ 010-12

Inkomna skrivelser:
Beslut: Styrelsen för diarie/arkiv över inkomna skrivelser inklusive beslut om
ev. action.
Action: Sekreteraren för separat diarie och säkrar arkivering. - Lotta

§ 011-12

Tävlingsansvarig:
Beslut: Tävlingsansvar diskuteras och utses på medlemsmötet.

§ 012-12

Kommunikation:
Beslut: Ordförande ansvarar för kontakt med pressen i frågor om
styrelsen/klubben. Frågan om pressansvarig som skriver reportage från
tävlingar, kurser och andra aktiviteter tas upp på medlemsmötet.

§ 013-12

Firmatecknare:
Formaliseras efter protokollet från årsmötet finns tillgängligt för styrelsen.

§ 014-12

Sportlotten:
Beslut: Frågan tas upp på medlemsmötet
Action: Bereda frågan för att kunna berätta vad detta är och vad det innebär
– Marita

§ 015-12

Nästa styrelsemöte:
V10 onsdag 7/3 19:00 i klubbstugan

§ 016-12

Mötet avslutas:
Ordförande Anders avslutade mötet.

SLUT

Vid protokollet:____________________________________________________
Lotta Olsson, sekreterare

Justeras:

____________________________________________________
Maria Hedin
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