Protokoll Gyda IHFs styrelsemöte
Nr 8/12
Datum:
2012-07-31
Tid:
19:00
Plats:
Klubbstugan, Högbo
Deltagare: Anders Enbom, Bodil Engman, Tony Bergsman, Lotta Olsson, Anna Stattin,
Linda Olsson, Kurt Svahn

§ 070-12

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

§ 071-12

Ekonomisk rapport
Bodil rapporterade ekonomin. 101 medlemmar varav 5 stödmedlemmar.
18692kr på bankkontot. Tillgängligt på plusgirot 61301kr.
Anna Stattin rapporterade att alla sportlotter nu är redovisade. Bra jobbat alla
som sålt och Anna som hållit i redovisningen! Vi avvaktar med att redovisa hur
mycket föreningen fick in på lotteriet då hanteringen av returer verkar släpa
efter lite från Sportlotteriets sida.

§ 072-12

Anläggningen:
Bredden på passbanan diskuterades. Gydas passbana är planerad till 6m. Dock
behöver den fyllas ut till 6m på vissa ställen där den har visat sig vara smalare.
FIPO-kravet är en bredd på minst 2m per häst vilket vi uppfyller utan problem
även där banan just nu är lite smalare.
Önskemål om personer i styrgruppen till banprojektet diskuterades.
Beslut:
 Vidare jobb med passbanan sker enligt tidigare plan och inriktning.
D.v.s. bredd på 6m och ett permanent staket.
 Inköp av material till en femte domarkur 3000kr. Målet är att om möjligt
ha den klar till Gyda Augusti.
 Inköp av material till passtaket 14000kr
 Driftkostnad som el och vatten vid anläggningen ska gå på ordinarie
verksamhetsdel (ej banprojektet)
Actions:
 Bilda en styrgrupp för banprojektet enligt krav från Leader. D.v.s. med
en berörd företagare och en offentlig person. Presenteras snarast för
Leader för godkännande – Anders
 Kontakta kommunen angående deltagande i styrgruppen - Tony
 Kontakta Högbo Bruk angående deltagande i styrgruppen – Anders
 Kontakta islandshästföretagare angående deltagande i styrgruppen:
Karina Eklund/Stackbo Islandshästar eller Maria Hedin/Stråmursgården
– Anders
 Kontakta Högbo Ridklubb angående deltagande i styrgruppen – Anders
 Föra bok över nedlagd tid på banan – Tony
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§ 073-12

Högbodagarna:
Ok från Stackbo att låna hästar för ridning på islandshästar under
Högbodagarna 25-26 augusti.
Actions:
 Verifiera med Högbo Bruk att ridningen isåfall kan ske vid Gydabanan
med någon form av transport dit från Högbo Bruk – Anders

§ 074-12

Medlemsaktiviteter
Fortsatt jobb med att få till en medlemsfest
Medlemsmöte efter tävlingen 9:e eller 16:e september vid banan.
Actions:
 Höra med Karina/Stackbo Islandshästar om att anordna en enklare fest.
– Anders
 Lägga ut information om medlemsmöte - Lotta

§ 075-12

Tävling:
Gydas Regionala Höst och KM 25-26 augusti blev fullbokad tre veckor innan
sista anmälningsdag! Alla deltagare har betalat in. Möte mellan
Tävlingssektionen och Bansektionen planeras för avstämning av ”vem gör vad”.
Tävlingssektionen håller i kallelsen.

§ 076-12

Nästa styrelsemöte:
Tisdag 21/8 19:00 Klubbstugan

§ 077-12

Mötet avslutas:
Ordförande avslutade mötet.

SLUT

Vid protokollet:____________________________________________________
Lotta Olsson

Justeras:

____________________________________________________
Anders Enbom
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