Protokoll Gyda IHF:s styrelsemöte
Nr. 6/13
Datum: 11/7-13
Tid: 19:00
Plats: Klubbstugan, Högbo
Närvarande: Anders Enbom, Kurt Svahn, Tony Bergsman, Anna Stattin, Elin Hedman,
Siri Brever, Bodil Engman
§ 044-13 Mötet öppnades av ordf. Anders Enbom.
§ 045-13 Föregående protokoll. Efter genomgång lades protokollet till handlingarna.
§ 046-13 Ekonomi. Gyda IHF har för närvarande 129 medlemmar. På plusgirot finns
46.992:- och på bankkontot som är knutet till banprojektet 114.741:§ 047-13 Gyda har problem med att få större uppslutning av medlemmar till arbetskvällarna.
Beslutades att kalla till medlemsmöte. Passbanan skall färdigställas och det återstår
mer målningsarbete.
Tony har lämnat in bygglovsansökan för att flytta bodarna till nya banan. Eventuellt
skall en begagnad bod inköpas för 13.000:-. Tony kollar även priser på vacuumtoaletter som eventuellt skall inrymmas i den bod som inköps.
Elledning får ej korsa kommunens elledningar på arrenderad mark enligt Sandviken
Energi. Tony är i kontakt med dem för att få till en lösning då det gäller att dra fram
el till nya banan.
§ 048-13 Representanter från Kultur och Fritid, Sandvikens Kommun var och tittade på
Gydas anläggning. De var nöjda med vad de såg och fick även se Katharina Ekman
och Siri Brever visa upp sina hästar.
§ 049-13 Ungdomssektionens maskeradtävling är inställd p.g.a. för få anmälningar.
§ 050-13 Banavgift; ryttare som använder Gydas ridbanor skall antingen ha erlagt medlemsavgift för år 2013 eller betala 100:-/dag som insättes på Gydas plusgirokonto.
Kursansvariga gör deltagarförteckning för avstämning mot medlemsförteckningen.
§ 051-13 Medlemsmöte skall hållas söndag 18:e augusti vid klubbstugan.
Agenda vid mötet skall vara: Info om banprojektet; vad har blivit gjort och vad återstår att göra?
Hur gör vi för att få fler medlemmar engagerade?
Profilkläder; Siri kollar med Karina på Stackbo hur de agerat för att få fram kläder.
§ 052-13 Nästa styrelsemöte äger rum den 18/8 efter medlemsmötet.
§ 053-13 Mötet avslutades
Vid protokollet ……………………………………………….
Bodil Engman
Justeras:

……………………………………………….
Anders Enbom, ordförande

