Protokoll Gyda IHFs styrelsemöte
Nr 2/12
Datum:
2012-03-07
Tid:
19:00
Plats:
Klubbstugan, Högbo
Deltagare: Anders Enbom, Kurt Svahn, Bodil Engman, Tony Bergsman, Wicky Gren,
Marita Elfström, Linn Gilberg, Elin Hedblom, Maria Hedin, Lotta Olsson
§ 017-12

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

§ 018-12

Föregående protokoll:
Föregående protokoll (1_12) godkändes av mötet. Actions från förra mötet
följdes upp. Frågan hur vi ska kunna komma ut snabbt med protokoll och ändå
uppfylla formalia diskuterades.
Beslut: Protokoll skrivs av sekreterare på mötet. Därefter distribueras det till
styrelsen och publiceras på hemsidan. Protokollet gäller preliminärt till nästa
styrelsemöte då det justeras formellt av ordförande samt mötet.

§ 019-12

Anläggningen:
Frågan om användande av banan för icke Gydamedlemmar samt möjligheten
att få en skylt till anläggningen diskuterades.
Som tidigare framkommit finns det möjlighet att få en luftvärmepump till
klubbstugan. Får vi den verkar det dock innebära att det årliga bidraget till
föreningen minskar med 3000kr.
Beslut:
 Gyda vill välkomna även icke-medlemmar till banan. Helst genom att de blir
stödmedlemmar men även annan lösning (banavgift) är tänkbar. Förslag till
upplägg ska tas fram för beslut.
 Beslut om värmepumpen tas då vi vet mer.
Actions:
 Ta fram förslag till upplägg för att erbjuda tillgång till banan för icke
medlemmar. Inklusive info att gå ut med i fregna och på hemsidan – Lotta
 Ta reda på vad det innebär med luftvärmepumpen, beslutsunderlag - Tony
 Fortsatt jobb med att få ordning på bommar och nycklar till banan – Kurt
 Återkom med kostnad för att beställa och få tillstånd för en skylt till
anläggningen för beslut – Linn

§ 020-12

Medlemsmötet:
Avstämning inför medlemsmötet den 15/3 gjordes och agendan planerades:
Grupparbete - Vad vill vi ha föreningen till? Vilka utskott ska vi ha? Lista sitt
namn där man vill jobba. Istölten. Banan kort- och långsiktigt. Sätt att få intäkter
+ presentation av sportlotten.
Gyda skulle behöva blädderblock till medlemsmöten som detta och även vid
kurser. Beställs, men hinner nog inte komma till det här mötet.
Actions:
 Beställa fika till 40 personer – Maria
 Köpa in 10 blädderblock och en ställning – Maria
 Spika agenda och ta med till mötet - Anders
 Köpa blommor – Anders
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§ 021-12

Istölten:
Styrelsen väntar på en dragning om vad som gjorts hittills. Planeras till nästa
möte då Anna Stattin är på plats och vi även hoppas att Carina Gilberg kommer
och berättar. Istölten kommer även att diskuteras på medlemsmötet den 15/3.

§ 022-12

Hemsidan:
Ny hemsida, gyda.nu, är uppe och uppbyggnad fortsätter. Ansvarig: Linn
Gilberg.
Frågan om reklam och länkar på hemsidan diskuterades samt även möjligheten
till att börja använda icesale som är ett system för att sköta tävlingsanmälningar
online.
Beslut:
 Gyda erbjuder reklamplatser på gyda.nu och fregna.se till ett överkomligt
pris. Förslag på pris/upplägg tas fram för beslut.
 Vi ska börja använda oss av icesale för tävlingsanmälningar till Gyda. Namn
att registrera för betalningar: Anders Enbom (firmatecknare)
 Aktuella protokoll publiceras hemsidan. Börjar med nummer 1 2012
Actions:
 Ta fram förslag på upplägg och kostnad för reklam på gyda.nu och
fregna.se – Lotta och Linn
 Dra frågan om att få igång icesale vidare - Linn
 Se till att stadgarna är kompletta på hemsidan – Linn

§ 023-12

Sportlotten:
Marita föredrog hur sportlotten fungerar.
Beslut: Frågan tas med till medlemsmötet. Får vi positiv respons där så
beställer Gyda 250st lotter.

§ 024-12

Ekonomisk rapport:
Plusgirot: 37955kr
Bankkonto: 14324kr (öronmärkt till nya banan) 184000 som föreningen ligger
ute med väntas komma in.

§ 025-12

Nästa styrelsemöte:
27/3 19:00 i klubbstugan

§ 026-12

Mötet avslutas:
Ordförande avslutade mötet.
SLUT

Vid protokollet:____________________________________________________
Lotta Olsson

Justeras:

____________________________________________________
Anders Enbom
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