Protokoll Gyda IHF:s styrelsemöte
Nr. 9/13
Datum: 27/11 2013
Tid: 18:30
Plats: Klubbstugan Högbo
Närvarande: Anders Enbom, Bodil Engman, Tony Bergsman, Linda Olsson, Siri Brever,
Elin Hedman, Katarina Ekman och Linn Gilberg (tävlingssektionen).
§ 072-13 Mötets öppnades
Ordförande Anders Enbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§ 073-13 Föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.
§ 074-13 Ekonomi
Medlemmar 140 varav 8 stödmedlemmar.
Plus Girot – 65.352 kr
Bank giro – 190.709 kr ( Leaderprojektet)
§ 075-13 Medlemskap i SIF
Information från SIF angående följande läggs ut på hemsidan - Tony
Medlemsregistret stängt för 2013
Avisering/fakturering 2013
Inga betalningar till lokalföreningar 2014
E-postadresser och personnr.
Höjda eller ändrade avgifter.
Byte lokalförening
§ 076-13 Kommunalt bidrag
Anders och Tony träffar Sandvikens kommun den 6/12 2013 för ansökan om kommunalt bidrag
för 2014.
§ 077-13 Sektionsrapporter
Tävlingssektionen
Nöjda med tävlingsäsongen 2013
Bra feedback från tävlande på våra tävlingar
Kvaltävlingar 3/5 och 4/5
Gyda Vår 24-25/5
Gyda Höst 23-24/8
Eventuellt en Gaedingakeppni kval tävling.
Inga ”lätta klasser” skall heta övriga grenar.
Nya regler tävlingslicenser för 2014 – baserade på ålder på tävlande
Mål att ha 5 st domare på våra tävlingar – förslag från Tony efter önskemål från tävlande.
Ida Göthe och Katarina Ekman har varit på SIF:s tävlingsseminarium.
Priorotera juniorer vid våra tävlingar med något extra tex. Rosett märkt med ”Bästa Junior”
Styrelsen nöjda med tävlingssektionens arbete för den gångna säsongen 2013.
Det ser ur som om säsongen 2014 kommer att bli lika bra med många aktiviteter planerade.

Bansektionen
Gamla banan klar för att hållas öppen under vintern.
Baracken vi tittat på var redan såld pga. lång tid innan vi fick bygglov och de kunde inte hålla
den längre.
Ungdomssektionen
Ungdomsdag – uppskattat av deltagarna 7 barn kom till dagen
Anna Åhsberg lånade ut en häst till dagen så att alla barn fick rida.
Ekonomisk redovisning för ungdomssektionen 2013- Elin lämnar till Bodil.
Verksamhetsberättelse för 2013
Ungdomsledarkurs Siri åker – Gyda står för kostnaderna kring denna.
Gydas ungdomssektion får beröm för sina aktiviteter och verksamhet från SIF och andra
föreningar.
Vintertävling planerad till den 12/1 2014
Ungdomssektionen jobbar även de på bra och det ser ut att fortsätta så inför nästa år.
§ 078-13 Ordörandekonferens
Anders var på SIF:s ordförande konferens där bla. följande diskuterades:
Nordiska samarbetet
Medlemskap i SV Ridsportsförbundet
Nya medlemsavgifter
Hur skall SIF få fler medlemmar
§ 079-13 FEIF Youth Cup och Camp
Dålig information från SIF till hur reda på ansökningstider mm till dessa aktiviteter. Dålig
information från SIF.
§080-13 Medlemsmöte
Medlemsmöte 22/1 2014 18:30
•
Motioner till SIF
•
Leaderprojektet
•
Övrigt
§ 081-13 Årsmöte
16/2 2014 17:00
Motioner till årsmötet skall vara inskickade till ordförande 3 veckor före årsmötet.
§ 082-13 Nästa Möte
15/1 2014 18:30 Klubbstugan Högbo
§ 083-13 Mötets avslutades
Vid protokollet.......................................................................
Tony Bergsman
Justeras..................................................................................
Anders Enbom

