Protokoll Gyda IHF:s styrelsemöte
Nr 5/13
Datum: 9/6-13
Tid: 18.00
Plats: Klubbstugan, Högbo
Närvarande: Anders Enbom, Tony Bergsman, Linda Olsson, Anna Stattin, Kurt Svahn,
Bodil Engman
§ 038-13 Mötet öppnades av ordf. Anders Enbom.
§ 039-13 Föregående protokoll. Efter genomgång lades protokollet till handlingarna.
§ 040-13 Ekonomi. Gyda IHF har för närvarande 120 medlemmar. På plusgirokontot finns
47.418:- och på bankkontot som är knutet till banprojektet 121.760:Ett partytält har inköpts för 2.495:§ 041-13 Rapporter från sektionerna: Från ungdomssektionen finns ingen rapport.
Från tävlingssektionen finns ingen rapport. Bansektionen rapporterar följande:
Vi har haft hjälp av en traktor för att fylla ut och jämna till passbanan för att
förhindra att gruset försvinner vid regn.
Passbanans staket har justerats genom att alla stolpar sågats av längs yttervarvet.
Vi får se om det räcker som åtgärd för att inte slå i staketet vid ridning.
Vi har haft två stycken arbetskvällar hittills med ett ganska klent deltagande från
medlemmarna. Första kvällen kom två medlemmar förutom Kurt, Tony och Felix.
Vi fyllde ut svackor på ovalbanan, målade staketstolpar vita på staketet i yttervarv
och fyllde ut med grus längs passbanan. Andra kvällen kom tre medlemmar förutom Kurt och Tony. Vi fortsatte att bygga staket till passbanan,det är nu snart klart.
Återstår att fylla ut med grus längs banan och rikta staketet samt måla det vitt.
Passbanan skall göras klar innan vi börjar med nästa del i projektet.
Planering av collectingring har påbörjats och kullen vid inridningen är borttagen.
Priser på markduk skall kollas upp.
Planerat möte med bansektionen är satt till den 12/6 i samband med arbetskvällen.
Tisdag den 11/6 skall 5-7 representanter från Kultur o. Fritid, Sandvikens Kommun
besöka vår anläggning, förhoppningsvis kan Maria Hedin visa upp några hästar för
våra besökare.
§ 042-13 Övriga frågor
I fråga om bevattning av banan med hjälp av till vattenposten ansluten vattenslang
och vattenspridare så tar bansektionen tag i frågan.
Eventuellt skall större sopkärl införskaffas.
§043-13 Mötet avslutas
Vid protokollet ……………………………………………
Bodil Engman
Justeras:

…………………………………………….
Anders Enbom

