Protokoll Gyda IHFs styrelsemöte
Nr 10/12
Datum:
2012-09-04
Tid:
19:00
Plats:
Klubbstugan, Högbo
Deltagare: Anders Enbom, Bodil Engman, Tony Bergsman, Lotta Olsson, Kurt Svahn

§ 086-12

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

§ 087-12

Ekonomisk rapport
Bodil rapporterade ekonomin. Två nya medlemmar sedan förra mötet. Nu 105
medlemmar totalt. 11300kr på bankkontot. Tillgängligt på plusgirot 43865kr.
Tre tidtagarur köptes in till tävlingen 25-26/8.

§ 088-12

Anläggningen:
Förslag på styrgrupp till banprojektet har presenterats för Leader. De har
återkommit och bett om kompletterande uppgifter angående firmatecknare
innan godkännande.
Det behövs mer grus för underhåll av banan. Arbetet med att sätta upp
När det gäller investeringar till banprojektet, såsom till exempel belysning gäller
fortfarande att vi avvaktar ok från Leader ang. styrgrupp och formellt beslut om
bidrag.
Beslut:
 Grus kommer att köpas in för underhåll av banan för ca 5000kr
Actions:
 Presentera styrgrupp för banprojektet till Leader för godkännande.
Inklusive kompletterande uppgifter om firmatecknare. – Anders

§ 089-12

Medlemsaktiviteter
Medlemsmöte 9:e september, 13:00 vid banan. Alla tar med det man vill grilla.
Cafeterian öppen.
Agenda:
 Inledning inklusive summering av året och info om banprojektet/Leader
samt frågan om valberedning – Anders
 Rapport från utskotten (Banan, Tävling, Ungdom, Cafeterian)
 Grupparbete, återkoppling till det som diskuterades vid medlemsmötet
den 15 mars 2012 samt tankar framåt.
Actions:
 Kontakta utskotten så att de är förberedda att berätta om verksamhet i
respektive utskott på medlemsmötet (Banan, Tävling, Ungdom,
Cafeterian). – Anders
 Stäm av ang öppet i Cafeterian på medlemsmötet – Anders
 Lägg ut mer info om innehåll på medlemsmötet på hemsida + fregna.se
- Lotta
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§ 090-12

Nästa styrelsemöte:
Tisdag 2/10 19:00 Klubbstugan
Hela tävlingssektionen bjuds in till mötet för att gå igenom erfarenheter från
tävlingen den 25-26/8.

§ 091-12

Mötet avslutas:
Ordförande avslutade mötet.

SLUT

Vid protokollet:____________________________________________________
Lotta Olsson

Justeras:

____________________________________________________
Anders Enbom
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