Protokoll Gyda IHFs styrelsemöte
Nr 4/13
Datum: 19/5-13
Tid: 19.00
Plats: Klubbstugan, Högbo
Deltagande: Linn Gilberg, Monica Wikström, Elin Hedman, Bodil Engman, Tony
Bergsman, Anders Enbom, Ida Göthe, Siri Brever, Evelyn Forsman, Marilinn
Andersson Lauridsen, Linda Olsson.
§ 027-13

Mötet öppnas och ordförande Anders Enbom hälsade alla välkomna och
förklarade mötet öppnat.

§028-13

Föregående protokoll genomgått och godkänt med en justering av Bodil.

§029-13

Ekonomi:
Bodil rapporterade om ekonomin. Vi har 120 stycken betalande
medlemmar just nu och det finns 31.250:- på plusgirokontot & 122.186:på kontot som ska användas till banprojektet.

§030-13

Hemsidan:
Vi beslutade att sekrettesen på hemsidan tas bort och blir det något så
agerar vi snabbt.

§031-13

Ungdomssektionen:
Ungdomarna behöver ett konto dit deras pengar går när dom har
aktiviteter osv. Vi beslutade att dom ska få det, Elin som har ansvar för
ekonomin i sektionen ska få hjälp av Bodil att lära sig hur det fungerar.
Ungdomarna ska även få en punkt på styrelsemötena i fortsättning med
rapportera och redovisa hur deras ekonomi är.

§032-13

Profilkläder:
Vi behöver någon som tar tag i punkten med profilkläder, Kurt hör med
Maria som tar reda på kostnader osv och ämnet följs upp nästa möte.

§033-13

Styrelsemöten:
Anders kom med ett förslag med fasta styrelsemötetider vilket gav
positiv respons. Vi beslutade att det kommer att vara möte en gång i
månaden var 5;te vecka. Nästa möte blir 9 juni sen har vi uppehåll under
juli och sen kör vi igång med var femte vecka from mötet som är 18
Augusti. Vi beslutade även att från nästa möte har vi en fast dagordning
som följer;
•
•
•

Mötet Öppnas
Föregående protokoll
Ekonomifrågor

Rapport från sektionerna, Bansektionen, Tävlingssektionen &
Ungdomssektionen
• Övriga frågor
•

Och om sektionerna inte har möjlighet att komma till ett möte så mailar
dom sitt Material till Evelyn som framför det på mötet.
§034-13

Tävlingssektionen:
Det dök upp en fråga om funktionärerna på tävling hurvida dom får äta
och fika osv. Vi beslutade att funktionärerna och domarna får sina korgar
där det finns fika, dricka mm och behöver dom något mer så får dom
köpa det själv.
Tävlingssektionen vill ha kurser genom SIF så som takt och
gångartskurs, gröntkortkurs medmera. Vilket gav positiv respons!

§035-13

Övriga Frågor:
Kurt undrar om det är möjligt att få tag på bommar, koner osv till banan
då det efterfrågats vid kurser.
Vi beslutade att Kurt får kolla upp kostnader, vart man köper det osv,
punkten följs upp vid nästa möte.
Klockor till banorna behövs inför tävlingen och kommande tävlingar, så
att funktionärer, domare och ryttare har samma tid. Bangruppen tar på
sig att köpa klockor.
Linn får ha kvar sin nyckel och Tony har fått en nyckel som han har
hemma till utlåning.

§036-13

Framtid:
Linn hade ett förslag om att kartlägga hagarna, så att man kan vid tävling
boka/skriva upp vilken hage man önskar och för att sen lätt se om en
hage är omockad efter tävling. Har man inte mockat hagen efter tävling
kommer en faktura skickas hem till den personen på 50kr.
Hagarna kommer att märkas och ”rustas upp”. Kurt kollar upp till nästa
möte kostnad för hagmaterial till nya hingsthagar.
Passbanan behövs också rustas upp staketet måste rätas upp, den bör
sladdas lite oftare, nya start och stopp skyltar.

§037-13

Mötet avslutas.

Vid Protokollet:
Evelyn Forsman

Justeras:
Anders Enbom

