Protokoll Gyda IHFs styrelsemöte
Nr 9/12
Datum:
2012-08-21
Tid:
19:00
Plats:
Klubbstugan, Högbo
Deltagare: Anders Enbom, Bodil Engman, Tony Bergsman, Lotta Olsson, Anna Stattin,
Linda Olsson, Kurt Svahn, Elin Hedman, Maria Hedin (del av mötet)

§ 078-12

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

§ 079-12

Ekonomisk rapport
Bodil rapporterade ekonomin. 2 nya medlemmar sedan förra mötet, nu 103
medlemmar totalt. 19742kr på bankkontot. Tillgängligt på plusgirot 42775kr.
Inköp till banan som beslutades vid förra mötet har gjorts.

§ 080-12

Anläggningen:
En ”fixardag” har genomförts av bansektionen + medlemmar 19/8. Bland annat
med gräsklippning, trimning av sly, städning av toaletter, flytt av lekplatsen
närmare banan, jobb med staket till passbanan mm.
Vidare jobb diskuterades. När det gäller staket till passbanan kommer en
tillräckligt lång sträcka bli färdig för att genomföra Speedpassen vid tävlingen
25-26/8. En femte domarkur kommer inte hinna bli klar innan tävlingen utan får
färdigställas senare. Högtalaranläggningen har lämnats in på lagning och
kommer vara klar till tävlingen. Nya gungor har införskaffats till den befintliga
ställningen.
Personer i styrgruppen till banprojektet diskuterades. Klart med representanter
från Högbo Bruk, Sandvikens Kommun samt en hästföretagare.
Beslut:
 Inga ytterligare investeringar inom ramen för banprojektet förrän
styrgruppen presenterats för Leader och beslutet om bidrag till projektet
bekräftats formellt.
Actions:
 Presentera styrgrupp för banprojektet till Leader för godkännande. –
Anders

§ 081-12

Högbodagarna:
Stackbo Islandshästar kommer med två verksamhetshästar för att erbjuda
barnridning under Högbodagarna 25 augusti.

§ 082-12

Medlemsaktiviteter
Fortsatt jobb med att få till en medlemsfest.
Medlemsmöte 9:e september, 13:00 vid banan. Agenda diskuterades.
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§ 083-12

Tävling:
Allt på spåret inför tävlingen 25-26 augusti. Efter genomförd tävling är det dags
för att samla erfarenheter tillsammans med tävlingssektionen.
Actions:
 Inköp av fyra tidtagarur – Bodil
 Fixa hinkar för fimpar på utmärkta ”rökrutor” – Anna
 Fixa en till grep. Inköp vid behov – Kurt och Tony

§ 084-12

Nästa styrelsemöte:
Tisdag 4/9 19:00 Klubbstugan

§ 085-12

Mötet avslutas:
Ordförande avslutade mötet.

SLUT

Vid protokollet:____________________________________________________
Lotta Olsson

Justeras:

____________________________________________________
Anders Enbom
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