Protokoll Gyda IHF:s styrelsemöte
Nr. 8/13
Datum: 27/10 2013
Tid:
18:00
Plats: Klubbstugan, Högbo
Närvarande: Anders Enbom, Tony Bergsman, Marilinn Lauridsen Andersson, Maria Hedin,
Siri Brever, Kurt Svahn, Anna Stattin, Bodil Engman
§ 062-13 Mötet öppnades av ordförande Anders Enbom.
§ 063-13 Föregående protokoll. Efter genomgång lades protokollet till handlingarna.
§ 064-13 Ekonomi. Gyda har 140 medlemmar, varav 8 stödjande. På plusgirot finns 69.858:och på bankkontot knutet till banprojektet finns 198.916:-.
§ 065-13 Kommunalt bidrag. Anders kontaktar Kultur o. Fritid, Sandvikens Kommun för att
ansöka om det årliga kommunala bidraget.
§ 066-13 Sekreteraren, ledamot nr. 3 Evelyn Forsman kan ej fortsätta som sekreterare i Gyda.
Siri Brever tar kontakt med Evelyn för att få sekreterarpärmen överlämnad. Uppgiften
som sekreterare får övertagas av en styrelsesuppleant, vem det blir är ej bestämt.
§ 067-13 Sektionsrapporter: Ungdomssektionen; ungdomarna får beröm för sina mycket fint
genomförda tävlingar. Sektionen planerar att ordna en vintertävling kommande vinter.
Redovisning av ekonomin av ungdomsverksamheten skall göras på nästa styrelsemöte.
Siri Brever och Elin Hedman skall deltaga i SIF:s höstmöte i Bålsta den 2 november.
Tävlingssektionen; beslutades att bjuda in sektionens deltagare till nästa styrelsemöte;
Tony mejlar till sektionsdeltagarna.
Bansektionen; klart med bygglov för klubblokal/förrådsbyggnad vid nya banan.
Speakervagnen skall flyttas upp på containern (hjulen skall tas bort) och placeras vid
ena kortänden av banan. Beslutades att beställa ny matning av el till nya banan,
preliminär kostnad 50.000:-. Tony kontaktar Sandviken Energi i ärendet.
§ 068-13 Hemsidan; beträffande bokning av banan skall det på hemsidan framgå att kostnad för
att boka banan skall vara 1.500:- per tillfälle. Detta gäller icke Gyda-medlemmar.
§ 069-13 Ordförandekonferens; Anders åker till konferensen den 1 november i Bålsta.
§ 070-13 Nästa styrelsemöte äger rum onsdag den 27/11 kl. 18.30 i klubbstugan .
§ 071-13 Mötet avslutades.
Vid protokollet: …………………………………………………………
Bodil Engman
Justeras:

…………………………………………………………
Anders Enbom

