Protokoll Gyda IHFs styrelsemöte
Nr 3/12
Datum:
2012-03-27
Tid:
19:00
Plats:
Klubbstugan, Högbo
Deltagare: Anders Enbom, Kurt Svahn, Bodil Engman, Tony Bergsman, Wicky Gren, Linda
Olsson, Anna Stattin, Linn Gilberg, Maria Hedin, Elin Hedman

§ 027-12

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

§ 028-12

Ekonomisk rapport
Bodil rapporterade ekonomin samt att Gyda nu har 70 betalande medlemmar
varav några nya. Bodil presenterade även en specifikation på hur stor del av
medlemsavgiften som går till SIF och hur stor del som går till Gyda. Kostnaden
för stödmedlemskap = Gydakostnaden.
Actions:
 Publicera detaljer om medlemsavgiften på hemsidan så att det framgår
vad det kostar att bli stödmedlem i Gyda - Linn

§ 029-12

Anläggningen:
Bodil tog upp att kaffebryggaren i klubbstugan håller på att ta slut.
Tony presenterade detaljer runt luftvärmepumpen som kommunen erbjuder.
Tony och Kurt rapporterade från bangruppens möte vid anläggningen. Det är
mycket som behöver göras både på kort och lång sikt. Några exempel:
Bangruppen fortsätter kolla på staket. Collecting ring samt även samlingsplats
för passekipage. Sommarvatten. Belysning nya banan. Översyn av gamla
banan. Fräscha till klubbstugan. Bommar och nycklar. Ta bort gamla huset vid
gaveln på klubbstugan. Ny sladd behövs. Fylla över sprängsten. Vagn för att
vattna banan etc. Prio nummer ett är dock perfekt underlag! Bangruppen
kommer att bjuda in medlemmar att hjälpa till genom att annonsera om kvällar
och vad som ska göras.
Beslut
 Bangruppen får använda 3000 för utgifter till banan.
 Gamla huset vid gaveln på klubbstugan ska rivas.
 Bankort (ej medlem) kostar 600kr/år eller 100kr/gång. Vid kurs tar
kursledaren in avgiften och sätter in till Gyda.
 Vi tackar nej till Luftvärmepumpen då det annars skulle innebära att
Gyda förlorar för mycket pengar i föreningsbidrag.
 Förfrågan har kommit angående ridning på banan för storhästar i
närområdet. Styrelsen avvaktar med beslut i den frågan.
 Köp av ny kaffebryggare
Actions:
 Undersöka hur vi får tillgång till en ny sladd – Wicky
 Skriva ny text till hemsidan om ridning på banan – Tony och Kurt
 Kolla upp möjligheten att en ansökan att få sätta upp en skylt till
anläggningen går igenom – Tony
 Skrivning om kostnad för ridning på banan – Lotta
 Köpa kaffebryggare - Bodil
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§ 030-12

Medlemsaktiviteter:
Frågan om fest, medlemsmöten och bankvällar diskuterades.
Beslut:
 Vi siktar på en medlemsfest i maj
 Vi anordnar en grillkväll onsdag 18 april klockan 18:00. Uppföljning efter
medlemsmötet. Huvudtema är värdegrund i Gyda. Annat att ta upp är
bankvällar, utskotten (inkl. anläggningen), övriga frågor
Actions:
 Handla kol och starta grillen – Wicky
 Hålla i agendan - Anders
 Se till att det är upplåst – Kurt
 Säkra att Cafeterian är öppen, kaffe, dricka – Wicky pratar med Monica
 Skriva om det i Fregna – Lotta
 Info på hemsidan - Linn
 Presentera SIFs värdegrund på mötet – Anders
 Lägga ut SIFs värdegrund för läsning innan – Lotta
 Kolla om det går att få tag på bord - Wicky

§ 031-12

Hemsidan och fregna.se
Linn lade fram ett förslag på kostnad för reklambanners på hemsidan.
Publicering av protokoll diskuterades.
Beslut:
 Reklambanner på gyda.nu och fregna.se (standardmått) kostar 500/år
300/halvår.
 Vi publicerar protokoll på hemsidan direkt de finns klara. En text läggs
till om att justering sker vid efterföljande styrelsemöte.

§ 032-12

Sektioner
Stort engagemang i sektionerna. Fortfarande behövs medlemmar med intresse
för PR och sponsring.
 Tävlingssektionen: Möte 28/3
 Ungdomssektionen: Möte planeras 15 april klockan 13:00 med fika.
 Cafeterian: inget att rapportera
Actions:
 Skrivelse på hemsidan om varje sektion där medlemmar presenterar sig
och jobbet i sektionen. – Respektive sektion skriver och det publiceras
av - Linn

§ 033-12

Tävling:
Kan vi lägga in prop. för hösttävling? Vi behöver hitta ett lämpligt datum för
tävling så att det inte krockar med för mycket annat i närheten. Vi vill inte heller
ha krock med Högbodagarna.
Actions:
 Ta fram förslag på lämpligt datum för Gyda höst - Linn

Sidan 2 av 3

Protokoll Gyda IHFs styrelsemöte
Nr 3/12

§ 034-12

Sportlotten:
Avvaktar till Marita är med på mötet.

§ 035-12

Nästa styrelsemöte:
Onsdag 25/4 19:00 Klubbstugan

§ 036-12

Mötet avslutas:
Ordförande avslutade mötet.
SLUT

Vid protokollet:____________________________________________________
Lotta Olsson

Justeras:

____________________________________________________
Anders Enbom
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