Protokoll Gyda IHFs styrelsemöte
Nr 13/12
Datum:
2012-12-22
Tid:
14:00
Plats:
Chosen Few’s lokal i Sandviken
Deltagare: Bodil Engman, Tony Bergsman, Anna Stattin, Wicky Gren, Linda Olsson, Lotta
Olsson, Anders Enbom, Kurt Svahn, Linn Gilberg

§ 111-12

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

§ 112-12

Anläggningen:
Snöröjning på anläggningen diskuterades: Gamla banan + parkering är nu
plogad. Underlaget behöver frysa till lite också innan det går att rida där. Det är
lite löst under ännu. Kanske vi ska prova att dra några plankor efter bilen för att
platta till. Passbanan ska skottas istället för plogas för att spara staketet.
Banprojektet diskuterades: Leader-pengarna är nu formellt godkända men har
inte kommit in på kontot.
Tony informerade om att de som bokar banan nu får ett bekräftelsemail med
information om vad som gäller vid bokning. Banan bokas hos antingen Tony
eller Kurt.
Actions:
 Går ut med info på hemsidan när det är ok att rida på gamla banan –
Tony
 Ny tidplan för etapp3 då utbetalningen dröjt längre än vad som antagits i
ursprunglig plan. Innan 13/1 – Kurt och Tony
 Säkra att vi söker förskott på Leader pengarna nu när de är formellt
godkända - Tony

§ 113-12

Gyda Vinter 13/1 2013:
Behov av förberedelser inför ungdomssektionens tävling Gyda Vinter
diskuterades.
Actions:
 Kontakta ungdomssektionen och se till att vi känner till deras behov av
förberedelser och stöd - Tony

§ 114-12

Hemsidan:
Föreningen har fått några tråkiga inlägg med personliga påhopp i Gästboken på
hemsidan. (Arkiveras med diarie nr 2.) Alla inlägg kommer från samma IP
Adress som har spårats till en företagsserver. Det inkom en fråga från en
medlem angående att dessa inlägg raderades. (Diarie nr 3) Medlemmen
ringdes upp och frågan reddes ut. Ingen ytterligare åtgärd behövs.
Actions:
 Ta kontakt med företaget som inläggen kommer ifrån innan nästa
styrelsemöte och påtala detta och be dem vida lämpliga åtgärder. –
Anders
 Fortsatt granskning/moderering av inlägg i gästboken innan de
godkänns - Linn
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§ 115-12

Föreningsstöd 2013
Anders informerade att vi har fått en inbjudan angående föreningsstöd från
Sandvikens Kommun. Vi är inbjudna att komma och prata om föreningens
verksamhet den 24 jan 09:00-09:30.
Vid nästa möte 8 jan 17:00 går vi igenom vad som ska sägas den 24/1. Detta
kommer att baseras på verksamhetsberättelse 2012 och verksamhetsplan
2013.

§ 116-12

Årsmöte
Diskussion och förberedelser inför årsmötet som har preliminärt datum 17/2,
15:00
Actions:
 Kontakta möjlig revisor – Wicky
 Kontakta Marilinn/valberedningen och hör om status – Anders
 Skriva verksamhetsberättelse, utkast innan nästa möte 8/1 - Lotta
 Skriva verksamhetsplan, utkast innan nästa möte 8/1 – Anders

§ 117-12

Nästa styrelsemöte:
Tisdag 8/1 17:00 Klubbstugan

§ 118-12

Mötet avslutas:
Ordförande avslutade mötet.

SLUT

Vid protokollet:____________________________________________________
Lotta Olsson

Justeras:

____________________________________________________
Anders Enbom
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