Protokoll Gyda IHF styrelsemöte

Datum
Tid
Plats
Deltagare

2012-04-25
19:00
Klubbstugan, Högbo
Bodil Engman, Tony Bergsman, Wicky Gren, Linda Olsson, Anna Statin, Elin Hedman
Anders Enbom

37-12

Mötet öppnas.

Ordförande Anders, hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

38-12






39-12










40-12

Ekonomisk rapport.
Bodil rapporterade att medlemsantalet nu är 81 medlemmar varav en är stödmedlem.
Bidrag från Sandvikens kommun har kommit men till annan summa än som förväntats, om
detta är en följd av vi tidigare erbjudits en värmepump eller undersöks.
o Actions: Tony kollar om det finns kopplingar mellan värmepump och kommande
bidrags nivå.
Ansökan till Leaders för etapp 3 har skickats in
o Action: Följs upp av Anders o Tony
Sportlotter skall säljas
o Action: Anna organiserar försäljningen

Anläggningen
Förslag från Tony angående skylt vid vägen med text Islandshästanläggning visades.
o Action: Tony beställer en skylt
Textförslag för anvisning för ridning på banan är klar
o Action: Tony ber Lotta och Linn publicera detta.
Bankort utan att vara medlem i Gyda beslutades kosta 600 SEK
Offert för staket till Passbanan har inte kommit in.
o Action: Tony skickar ny förfrågan
o Action: Vi kollar med WRT om bockning av rör,
Välten är trasig och Tony kollar upp slangar om det är en orsak.
Bommar har kommit hem.
Bangruppen tar fram lämpliga arbetsdagar och bjuder in till arbete&samvaro.
o Action: Tony stämmer av
Bodil har ordnat med nya kaffebryggare till stugan.

Inkomna frågor

Inga inkomna frågor registrerade.

41-12


Tävling
Träningstävling planeras till den 30 juni och i samband med tävlingen så skall vi ha fest.



Gyda Höst kommer att arrangeras den 25 – 26 augusti

42-12

Styrelsen

Marita har bett att få lämna sitt uppdrag i styrelsen.


Action: Anders kallar suppleant för att ersätta.

43-12

Nästa möte

Nästa ordinarie styrelsemöte blir 22;a maj, Anna fixar kaffe.

Vid protokollet: Anders Enbom

Justerat:

