Minnesanteckningar Gyda IHFs medlemsmöte
15 mars 2012
Datum:
2012-03-15
Tid:
19:00
Plats:
Lars-Hansgården, Högbo
Deltagare: Runt 35 medlemmar, varav några nya, hälsades välkomna

Inledning
Mötet inleddes med att ordförande Anders Enbom gick igenom förslag till agenda:

Vad vill vi ha Gyda till?

Vilka arbetsutskott behövs?

Vad vill du hjälpa till med?

Banan på kort och lång sikt

Istölt på Göransonska
 Förutsättning
 Planer
 Önskemål

Pengar till verksamheten
Avtackning och prisutdelning
Nya styrelsemedlemmar presenterade sig och tidigare styrelsemedlemmar avtackades med
blommor. 2011-års gydamästare fick sina pokaler.
Vad vill vi med Gyda?
Mötesdeltagarna delades in i fyra grupper för att diskutera vad vi vill med föreningen.
Resultatet presenterades sedan av respektive grupp:
Grupp1:







Träffas och ha trevligt tillsammans med våra islandshästar
En fungerande bana för träning, kurser mm
Mer trevligt och kul än en massa måsten…
Fördela ut arbetsuppgifter på flera personer
Billigare anmälningsavgift till tävling för arbetande/funktionärer
Bara medlem i Gyda?

Grupp2:






Naturlig gemensam nämnare för islandshästen
Klubb för ”alla” på alla nivåer
Träningstävlingar, ungdomsläger, tävlingar på olika nivåer
Erbjuda olika kurser via SIF som t.ex. grönt kort, grundkurs avel mm
Bankvällar

Grupp3:







Tävlingsanläggning
Samlingspunkt cafeteria fasta tider
Aktiviteter, ungdomsdagar
Sammanhållning
Uteritter, föreläsningar
Ridläger, fest
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Grupp4:







Medlemsmöten (Kickoff med fest utan häst)
Tävlingar (Prova på)
Träningskvällar
Kurser
Barn- och ungdomsaktiviteter
Senioraktiviteter (Antikrundan)

Resultatet sammanfattades så här av ordförande:
Vad vi vill ha är alltså:

”Bankvällar” då vi kan umgås och träna på anläggningen i Högbo

Öppet i cafeterian så att man kan fika

Att vi håller banan igång

Kurser – och det behöver inte vara med häst

Fest!

Och så vill vi ha kul och att alla känner sig välkomna

Vilka intressegrupper behöver vi? Vad vill du hjälpa till med?
Ambitionen är att alla medlemmar ska känna sig involverade och mötet var enigt om att vi
medlemmar behöver hjälpas åt för att åstadkomma det vi vill i föreningen. Följande
intressegrupper identifierades och alla fick skriva upp sig på de områden där de är
intresserade av att engagera sig. Understrukna är sammankallande i grupperna tills vidare.
Ungdom: Elin, Marilinn, Anneli, Maja, Moa, Josefine
Anläggning/Bana: Tony, Lena L, Ronald, Kurt, Linn, Ulrica B
Tävling: Carina G, Cickie, Lena G, Ida, Linn, U-L
Cafeterian: Carina G, Elisabeth, Monica, Eva H, Monica W
Sponsor/Marknad: Lotta O
Utbildning:
Banan på kort och lång sikt
Diskussion om banan. Svårt att sätta ambitionsnivå nu. Behöver spalta upp vad som är kvar
att göra. När vi har det underlaget – träffas t.ex. och grilla när det blivit varmare och då
diskutera mer om ambitionsnivå.
Istölt på Göransonska
Allmänna diskussioner om istölt. Istölt på Göransons Arena kan inte ske förrän tidigast 2014.
För tävlingsgruppen att diskutera - Tävlingar på olika nivåer och istölt
Pengar till verksamheten
Presentation av ”Sportlotten”. Medlemmarna på mötet var positiva till att vi provar att sälja
250st.
Medlemsmöten
Mötet förordade fasta medlemsmöten vår och höst och extrainsatta om det behövs.
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