Protokoll Gyda IHFs styrelsemöte
Nr 3/13
Datum:
Tid:
Plats:
Deltagare:

2013-04-28
19:00
Klubbstugan, Högbo
Linda Olsson, Tony Bergsman, Siri Brever, Anna Stattin, Elin Hedman, Evelyn
Forsman, Bodil Engman, Kurt Svahn.

§ 018-13

Mötet Öppnas: Vice Ordförande, Tony Bergsman hälsade alla välkomna
och förklarade mötet öppnat.

§ 019-13

Ekonomisk rapport
Bodil rapporterade om ekonomin samt att Gyda har 114 betalande
medlemmar. Bodil berättade även att det finns 29 861kr efter att hon dragit
av ungdomarnas pengar och att på leader kontot finns 122 186. Hon
förklarade även att hon kommer i fortsättningen när hon betalar
föreningens räkningar till Vattenfall höja upp örena då Vattenfall slutat med
öresutjämning.

§ 020-13

Anläggningen
Siri fick nycklar till banan och Tony ska få en nyckel av Kurt att ha som
utlåningsnyckel och det kommer att skrivas ut på hemsidan. Alla hagar och
klubbstugan blev städade på städdagen som anordnades den 26/4. Det
diskuterades att det börjar bli dags att göra något åt den gamla banan så att
den ser snygg ut. Det är faktiskt en ovanligt bra framridning vi har att ta
vara på. Vi diskuterade att ta bort det staketet som är och ersätta med rep
eller liknande. Stora klockor är på ingång, en vid framridningen och en vid
tävlingsbanan, så att alla ekipage kan hålla koll på tiden. Klubben ska betala
material så att Kurt kan bygga en ny sladd, även nya välmärkta (så att dom
inte lämnar banan) grepar ska köpas in bla en till skottkärran vid banan så
att det blir lättillgängligt att städa efter sig då det har lite brister. När vi va
inne på ämnet städa kom frågan på att ha någon slags Deposition vid lån av
hage vid tävlingen så att det verkligen blir gjort. Walkie Talkierna
diskuterades och den 19 maj på medlemsmötet kommer Tony ha
genomgång med dem. Tony har även pratat med BJ om eventuella läktare, BJ
ska återkomma till Tony när dem börjar riva och Tony har skickat en lista
till dem vad vi är intresserade av. Banprojektet disskuteras och Tony har
satt upp datum för jobb som ska göras på banan som ska bli godkänt av
styrgruppen. Collectingring behövs även förbättras och det bör göras snart.
Actions:
• Tony köper en gummislägga, skruvisolatorer, en sladd till
förstärkaren så att det funkar med musik via mobil till tävlingar
• Bodil köper 4 nya grepar

§ 021-13

Hemsidan
Linn är ansvarig för hemsidan. Sekrettesen på hemsidan har plockats bort,
blir det personliga påhopp igen så kommer den att sättas in igen. Så att Linn
måste godkänna kommentarer innan de publiceras. Anders har fixat Icesale.

§ 022-13

Föreningsstöd 2012
Vi får 6000 per halvår från kommunen, alltså 12000 per år.
Undomssektionen ska skapa ett eget konto.
Actions: Siri och Elin kollar upp hur det funkar att öppna ett konto till en
sektion.

§ 023-13 Medlemsaktiviteter
Festkommitén planerar 25 års jubileum med framgång. Det diskuterades
om flaggor att använda vid tillställningar så att vi skyltar med 25 års
jubileét även att kanske trycka det på rosetter.
§ 024-13 Profilkläder
Fleecejackor är framtagna för brodyr. Kurt ska prata med Maria om det.
§ 025-13 Nytt möte
Nytt Styrelsemöte 19/5 kl 19:00.
Nytt medlemsmöte 19/5 kl 15:00.
§ 026-12 Mötet Avslutas
Vice Ordförande avslutade mötet.
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