Protokoll Gyda IHFs styrelsemöte
Nr 2/13
Datum:
2013-02-05
Tid:
19:00
Plats:
Klubbstugan. Högbo
Deltagare: Bodil Engman, Tony Bergsman, Anna Stattin, Lotta Olsson, Anders Enbom,
Kurt Svahn, Wicky Gren, Linda Olsson

§ 009-13

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

§ 010-13

Ekonomi
Bodil rapporterade ekonomin. En utbetalning från jordbruksverket har skett.
På plusgirot finns nu tillgängligt 22328kr och på bankkontot 89996kr
Gyda kommer att få 12000kr i föreningsbidrag av Sandvikens Kommun 2013. I
gengäld ska Gyda göra någon form av aktivitet till sommarpasset. En rolig sak
är att det börjar komma in några helt nya medlemmar till föreningen.

§ 011-13

Anläggningen:
Kurt rapporterade löpande jobb med att hålla gamla banan öppen.
Tony har kontaktat BJ Bygg angående den läktare från Norra IP som det har
varit tal om att vi har blivit lovade. Nu har det verifierats att det inte har utlovats
någon läktare till föreningen. Helt enkelt för att det inte är klart vad som kommer
att hända med utrustning och material från Norra IP.
Mötet gick igenom propositionen angående utredning av ev. banavgift att ta upp
på årsmötet.
Problemet med läsk som exploderat efter att de fryst sönder i det avslagna
kylskåpet diskuterades och hur detta kan undvikas i framtiden.
Beslut/Actions:
 Proposition om utredning av eventuell banavgift till årsmötet godkändes.
Tas upp på årsmötet – Tony
 Lägg in i en årsplan för anläggningen att ha en dag inplanerad för att
städa undan inför vintern. Bland annat stänga av vatten, tömma kylen
mm. – Tony, Kurt

§ 012-13

Hemsidan:
Diskussion om att få ett antal mailadresser kopplade till gyda.nu.
Ungdomssektionen har satt upp en egen hemsida. Diskussion om vad som bör
ligga var.
Beslut/Actions:
 Prata med Linn om att sätta upp mailadresser – Lotta
 Prata med Siri om vad som ligger var och länkar mellan hemsidorna Linda

§ 013-13

25-årsjubiléum 2013
2013 fyller Gyda 25 år. Diskussioner om hur detta ska firas.
Beslut/Actions:
 Tas upp som en fråga på årsmötet - Anders
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§ 014-13

Lotterier
Jobbet med sportlotter/Sverigelotter togs upp. Det var mycket jobb för en liten
vinst.
Beslut/Actions:
 Det beslutades att vi inte ska ta några Sportlotter/Sverigelotter 2013.

§ 015-13

Årsmöte
Diskussion och förberedelser inför årsmötet 17/2. Klart med revisorer. Klart med
verksamhetsberättelse.
Beslut/Actions:
 Medlemsförteckning och vilka som är valbara skickas till
Marlinn/valberedningen – Bodil, Lotta
 Skriva verksamhetsplan – Anders
 Boka Lars-Hansgården och hämta nyckel – Maria
 Beställa smörgåstårta 50bitar (4tårtor) – Anna hör med Monica och
Elisabet om att beställa plocka upp
 Assietter, koppar, glas, dricka, kaffe – Bodil

§ 016-13

Nästa styrelsemöte:
Datum för nästa styrelsemöte beslutas efter årsmötet 17/2.

§ 017-13

Mötet avslutas:
Ordförande avslutade mötet.

SLUT

Vid protokollet:____________________________________________________
Lotta Olsson

Justeras:

____________________________________________________
Anders Enbom
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