Protokoll Gyda IHFs styrelsemöte
Nr 11/12
Datum:
2012-10-02
Tid:
19:00
Plats:
Klubbstugan, Högbo
Deltagare: Bodil Engman, Tony Bergsman, Anna Stattin, Linda Olsson, Christina Enbom
(tävlingssektionen), Kurt Svahn, Lotta Olsson, Maria Hedin, Anders Enbom ,
Elin Hedman

§ 092-12

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

§ 093-12

Ekonomisk rapport
Bodil rapporterade ekonomin. 105 medlemmar. Tillgängligt på bankkontot
8117kr och på Plusgirot 33713kr.

§ 094-12

Anläggningen:
Anders informerade att projektplanen för etapp3 av banprojektet nu ligger hos
Länsstyrelsen för formellt godkännande. Beräknas bli klart inom de närmsta
dagarna enligt Leader.
Planering och prioritering av aktiviteter när projektpengarna blir tillgängliga
diskuterades.
Information om banan på hemsidan diskuterades.
Beslut:
 Belysning har högsta prio när projektpengar blir tillgängliga
Actions:
 Hemsidan, gyda.nu, ändras så att information om banan blir lättare att
hitta. Länk till ”Högbobanan” direkt i toppnavigeringen – Lotta
 Rätta fel info på hemsidan ang. bokning av banan vid kurser – Tony

§ 095-12

Medlemsaktiviteter
Diskussion angående att anordna medlemsmöte inklusive information om Trec.
Möjliga datum 10/11 eller 11/11.
Actions:
 Kolla upp möjligheten att få en person som informerar om Trec på något
av de föreslagna datumen. - Anders
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§ 096-12

Tävling
Fantastiskt bra att nybildade sektionen anordnat två tävlingar i år! Bra stämning
och bra ordnat! Tävlingssektionen var inbjuden till mötet för att summera
erfarenheter från dessa tävlingar och representerades av Christina Enbom.
Tyvärr hade många i tävlingssektionen missat inbjudan till mötet på grund av
strul med kallelsen och en ny träff med flera representanter närvarande behöver
bokas in efter KM.
Lärdomar från årets tävlingar hittills diskuterades och ska delas med de i
tävlingssektionen som inte var närvarande.
Ekonomi inför Klubbmästerskapet 13/10 diskuterades. Det framkom funderingar
om det kommer att gå ihop ekonomiskt med två domare. Osäkert deltagarantal
och därmed osäkra intäkter då det är en drop-in tävling.
Actions:
 Dela lärdomar som diskuterades med de från tävlingssektionen som inte
var närvarande. - Christina
 Säkra med resten av tävlingssektionen att KM 13/10 beräknas gå ihop
ekonomiskt med två domare. Annars, avboka en av domarna –
Christina

§ 097-12

Ungdom
I samband med SIFs höstkonferens 3-4 november passar SIF's
Ungdomssektion på att hålla årets nationella ungdomsmöte. Ungdomssektionen
bjuder på mötesavgiften, så att deltagarna betalar endast resekostnad. Gydas
Ungdomssektion vill gärna vara med!
Beslut:
 Gyda står för resekostnaden för Elin Hedman och Marilinn Lauridsen
Andersson till SIFs nationella ungdomsmöte

§ 098-12

Loggatävling
Tidigare har en tävling utlysts om att föreslå en ny logga till föreningen. Nu är
det dags att påminna om den inför slutspurten. Medlemmarna kommer sedan
att få rösta på bidragen och ett av alternativen kommer självklart vara att
behålla nuvarande logga.
Beslut:
 Vinst i tävlingen är en klubbjacka med nya loggan.
Actions:
 Påminna om tävlingen på fregna och hemsidan. - Lotta
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§ 099-12

Inkomna skrivelser/förfrågningar
Vi har blivit kontaktade av en islandsryttare som är intresserad av att hålla
kurser/aktiviteter på banan. Kul! (Arkiveras med diarie nr: 1)
Actions:
 Återkoppla och välkomna mycket aktivitet på banan. Hänvisa till
information på gyda.nu angående vad som gäller för bokning av banan
mm. - Lotta

§ 100-12

Nästa styrelsemöte:
Tisdag 30/10 19:00 Klubbstugan

§ 101-12

Mötet avslutas:
Ordförande avslutade mötet.

SLUT

Vid protokollet:____________________________________________________
Lotta Olsson

Justeras:

____________________________________________________
Anders Enbom
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