Protokoll Gyda IHFs styrelsemöte
Nr 7/12
Datum:
2012-07-03
Tid:
19:00
Plats:
Klubbstugan, Högbo
Deltagare: Anders Enbom, Bodil Engman, Tony Bergsman, Lotta Olsson, Wicky Gren,
Linda Olsson, Kurt Svahn, Elin Hedman, Maria Hedin

§ 060-12

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

§ 061-12

Ekonomisk rapport
Bodil rapporterade ekonomin. 98 medlemmar. 30921kr på bankkontot.
Tillgängligt på plusgirot 41799kr

§ 062-12

Anläggningen:
Kurt och Tony har byggt en provisorisk collecting ring som testades på
träningstävlingen den 30/6. Placeringen och feedback på denna diskuterades.
Slutsatsen blev att placeringen av Collecting ring fungerar. Bättre underlag
behövs. Det är väldigt mjukt där.
Tillgång till vatten fungerar nu så att besökare kan hämta vatten till sina hästar
vid tävlingar och kurser. Vid sådana tillfällen behöver dock kranen monteras dit.
Finansiering för fortsatt utveckling av anläggningen beviljas av Leader. Detta
eftersom Leader Gästrikebygden tror på att islandshästcenter i färdigt skick kan
bli en värdefull resurs för islandshästaktiva i området såväl som för besökare
från övriga Sverige. Innan pengar betalas ut ska en bredare styrgrupp
presenteras. Beslutet ska även granskas och fastställas av Länsstyrelsen innan
det formellt vinner laga kraft. Inom det fortsatta projektet för anläggningen
planeras bland annat: Färdigställande av passbanan, belysning, collecting ring,
toaletter inklusive vatten och avlopp
Actions:
 Kolla upp märkligt avtal från Sandviken Energi på vatten och avlopp (vi
har endast anslutning till vatten) – Tony

§ 063-12

Högbodagarna:
Gyda har fått en förfrågan från Högbo Bruk angående att anordna ridning på
islandshästar under Högbodagarna. Detta är samtidigt som vi planerar att
anordna augustitävlingarna.
Beslut:
 Vi undersöker och har en vilja att lösa det trots att vi har tävlingar
samtidigt.
Actions:
 Fråga Karina om Stackbo kan tänka sig att låna ut verksamhetshästar
samt ge besked till Högbo Bruk/Torbjörn. – Anders.
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§ 064-12

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 och en väl uppdaterad kalender på hemsidan som visar när banan
är bokad.
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 skriver,
Anders skickar ut
 Skriva ”Ordförandes ord” till fregna.se efter första halvåret. - Anders

§ 065-12

Medlemsfest
En tanke är att ha en kombinerad städdag och fest inför augustitävlingen.
Möjliga datum: 18/8 alternativt 11/8.
Actions:
 Höra med Karina om att anordna en enklare fest. - Anders

§ 066-12

Tävling:
Mycket folk dök upp på städkvällen veckan innan träningstävlingen – kul!
Träningstävling 30 juni väl genomförd. Tävlingen blev mer än fullbokad och flöt
på bra. Tidschemat höll. Maten i cafeterian var superfräsch. Bra speaker,
effektiva funktionärer och trevlig stämning. Nu kommer tävlingssektionen att
samla erfarenheterna och ladda om inför Gydas hösttävlingar i 25-26 augusti.
Medskick till tävlingssektionen: Vi måste bevaka så det inte blir för många
klasser för unga hästar vid endagstävling. Tänk över om finaler behövs på den
typen av tävling. Vägs mot att kunna ta emot fler anmälningar.
Beslut:
 Gyda sponsrar sina SM-deltagare med 1000kr/ekipage. Maria Hedin,
Maja Hedin, Annika Sundquist och Marilinn Lauridsen Andersson.
 Vi har fått inbjudan med kort varsel att göra reklam för Gyda på SM och
NM. Vi försöker få till ett material (A4 med bilder och info.) trots kort om
tid.
Actions:
 Fota och sätta ihop en A4 med info om Gyda - Lotta
 Kopiera infobladet och skicka till SIF - Anders
 Laminera några exemplar och sätta upp på SM – Wicky eller Linda
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§ 067-12

Ny logga och profilkläder:
Frågan om att ta fram en ny logga och profilkläder till föreningen diskuterades.
Beslut:
 Anordna en tävling att ta fram ny logga. Deadline någon gång i höst.
Hemligt pris. Beslut om ny logga på årsmötet.
Actions:
 Info på hemsidan och fregna - Lotta

§ 068-12

Nästa styrelsemöte:
Tisdag 31/7 19:00 Klubbstugan

§ 069-12

Mötet avslutas:
Ordförande avslutade mötet.

SLUT

Vid protokollet:____________________________________________________
Lotta Olsson

Justeras:

____________________________________________________
Anders Enbom
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