Protokoll Gyda IHFs styrelsemöte
Nr 6/12
Datum:
2012-06-12
Tid:
19:00
Plats:
Klubbstugan, Högbo
Deltagare: Anders Enbom, Bodil Engman, Tony Bergsman, Lotta Olsson, Wicky Gren,
Anna Stattin, Linda Olsson, Kurt Svahn, Linn Gilberg, Elin Hedman

§ 052-12

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

§ 053-12

Ekonomisk rapport
Bodil rapporterade medlemsantal och ekonomi. 94 betalande medlemmar.
6833kr på kontot. Inväntar 24880 kr från Jordbruksverket. Därefter har vi 37896
kr på plusgirot. Stolpar betalda och original och fakturor uppvisade för
Länsstyrelsen.

§ 054-12

Anläggningen:
Ännu inget besked från Leader angående eventuellt fortsatt ekonomiskt stöd för
att kunna genomföra etapp 3 för Gydas islandshästcenter.
Arbetsdagar på anläggningen planeras och kommer att läggas ut på hemsidan.
Det blir torsdagar efter midsommar och någon heldag.
37ton grus beställt till collecting ring.
Länsstyrelsen har varit på besök på banan och var nöjda med vad de såg.

§ 055-12

Hemsidan och fregna.se
Det är bättre med uppdatering av aktuella datum mm på hemsidan nu när fler
har behörighet att logga in. Fortfarande efterlyses information från några av
sektionerna.
Actions:
 Påminna Tävlingssektionen om att lägga ut info på hemsidan. - Linn
 Ge Monica inloggning till hemsidan och visa hur man gör så att hon kan
uppdatera när banan är bokad. – Linn
 Sätta ihop välkomstinformation till nya medlemmar - Lotta

§ 056-12

Medlemsfest
Vi har fått ett bra förslag på matleverans som det bara är att beställa när vi har
datum och antal gäster klart.
En tanke är att ha en kombinerad städdag och fest inför augustitävlingen.
Möjliga datum: 18/8 alternativt 11/8. Alla hör sig för angående någon/några som
är intresserade av att ordna en enkel fest.
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§ 057-12

Tävling:
Det ser ut som om vi får riktigt bra domare till Augustitävlingen. Kul! Frågan om
att uppgradera tävlingen till Nationell nivå diskuterades. Linn tar med sig frågan
till Tävlingssektionen som får se över fördelar och konsekvenser med detta och
fatta beslut i frågan.
Ulla-Lena äskar en ny dator för tävlingsverksamheten. Den befintliga tar 20 min
att starta, kan inte köras på batteri och dessutom måste den, vid användning en
hel dag, stängas av på lunchen för att inte överhettas.
Allt verkar vara på spåret inför träningstävlingen den 30/6. Styrelsen hade
tidigare en diskussion om att ha en medlemsfest direkt efter träningstävlingen,
men då bedömningen är att folk nog vill hem med sina hästar direkt efter
tävlingen, får fest planeras in på ett annat datum.
Sponsring från Gyda till föreningens SM-kvalade ekipage diskuterades.
Tävlingssektionen precis börjat planera någon form av skojtävling för barn.
Kanske på lånade verksamhetshästar och med grenar som hoppning (väldigt
lätt), dressyr, gångartstävling.
Beslut: Inköp av dator, 4500kr, samt svartvit toner till skrivaren, 550kr, för
tävlingsverksamheten beviljas
Actions:
 Kolla med Monica ang. cafeterian till träningstävlingen – Anna
 Säkra att vatten finns till hästarna på tävlingen – Kurt och Tony
 Kolla upp lån av tält för att kunna ha cafeterian vid banan vid tävling –
Tony och Anna
 Ta med till Tävlingssektionen att fatta beslut i frågan om att köra
tävlingen i augusti som Nationell - Linn

§ 058-12

Nästa styrelsemöte:
Tisdag 3/7 19:00 Klubbstugan
Actions:
 Bjuda in representant från tävlingssektionen för att fånga erfarenheter
från tävlingen den 30/6. - Linn

§ 059-12

Mötet avslutas:
Ordförande avslutade mötet.

SLUT

Vid protokollet:____________________________________________________
Lotta Olsson

Justeras:

____________________________________________________
Anders Enbom

Sidan 2 av 2

