Protokoll Gyda IHF:s styrelsemöte
Nr 1/14
Datum: 2/3 -2014
Tid: 18.00
Plats: Klubbstugan Högbo
Närvarande: Anders Enbom, Lotta Möller, Helena Dansk, Siri Brever, Kurt Svahn, Tony
Bergsman, Ida Göthe, Linn Gilberg
Ej närvarande: Maria Berg, Maria Hedin, Elin Hedman, Marilinn Lauridsen, Linda Olsson

§1-14 Ordförande Anders Enbom hälsade välkommen och öppnade mötet.
§2-14 Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.
§3-14 Ekonomisk redovisning
Pg 67 492,39kr
Bg165 507,14kr
116 medlemmar i Gyda
§4-14 Inkomna frågor
Från tävlingssektionen – finns det efterfrågan på att Gyda anordnar 8 tävlingar?
Fyra officiella tävlingar är planerade till: 26/4 och 27/4, 24/5 och 23/8
Ungdomssektionen uppger att det finns efterfrågan kring ”prova på” tävlingar; de är planerade
till 15/6, 5/10 och 3/1 och eventuellt en Firmakeppni
Styrelsen beslutar att testa det här antalet tävlingar under detta år.
All form av tävling som anordnas i Gydas regi och på Gyda banan ska ske i enlighet med
befintliga regelverk. (Jordbruksverket, Fipo)
§5-14 Frågor från årsmötet
Beslutar att vid nästa styrelsemöte se över förslag som inkommit på hur Gyda ska kunna täcka
kostnad om 25000kr som fattas till bananläggningen.
§6-14 Styrelsearbete
Ordförande föreslår att ha en fast dagordning för kommande styrelsemöten.

Styrelsen föreslår att preliminärt fastställa sammanträden till första söndagen i månaden kl 18,
med nästa styrelsemöte bokas till söndagen den 6/4 kl 18 i klubbhuset vid Gyda banan.
Föranmälda frågor mejlas till sekreterare Lotta Möller
Till styrelsemöten är all i styrelsen kallade; vid frånvaro skall styrelseledamot kontakta
suppleant och ledamoten meddelar därefter till sekreterare Lotta Möller vilken suppleant som
kommer ersätta ledamoten.
§7-14 Rapport från Bansektionen
Tony redogör: det behövs ca 210 000kr för att färdigställa anläggningen.
Fortsatt årlig drift och underhåll för banan beräknas till 25 000kr per år.
Tony redovisar fortsatt planering för anläggningens iordningställande under våren; belysning,
avlopp, klubbstuga, el-kabel.
§8-14 Rapport från Tävlingssektionen
Fyra officiella tävlingar är planerade 2014: 26/4, 27/4, 24/5 och 23/8
§9-14 Rapport från Ungdomssektionen
Planerad ej hästrelaterad aktivitet för ungdomar: biokväll och mat den 12/3. Planer finns på att
genomföra 2 dagsläger och eventuellt ett övernattningsläger med instruktör.
Siri informerar om fyra nya i styrelsen för ungdomssektionen: Ida Hall, Josefin Härdin, Tilde
Jonsson och Moa Möller-Norberg.
Övriga frågor
§10-14 Medlemsmöte föreslås kl 13.00 den 12/4 i samband med att vi inleder årets städdagar
helgen 12-13/4 på Gydabanan. Städdagarna innebär att vi även har kafeterian öppen.
Beslutar att bansektionen arbetar fram en dagordning till medlemsmötet.
§11-14 Teori/informations kväll anordnas av Gydas medlemmar om den nya
domarhandledningen den 4/3 kl 18-ca 21 på Sandbacka park 27 är anmälda.
§12-14 Beslutar att Ungdomssektionen informerar om planering och ekonomi vid Gydas
styrelsemöten. Beslutar att Ungdomssektionen integrerar sin hemsida i Gydas hemsida, så att
all information kan ses på samma ställe. Tony hjälper Siri med det tekniska angående detta.
§13-14 Styrelseledamoter uppmanas mejla Tony Bergsman sina namn, adress och telefon
nummer så han kan uppdatera aktuell styrelse på hemsida.
§14-14 Övrig information
All bokning av Gydas anläggning och bana sker till Tony Bergsman.

På fråga om vilka Policys Gyda har, så förtydligas att Gyda IHF följer SIF s och Svenska
Idrottsförbundets policys.
Linn Gilberg informerar om att hon kommer genomgå ny domarkurs i sommar.
§15-14 Ordförande Anders Enbom avslutade styrelsemötet.

Vid protokollet
Lotta Möller, sekreterareऀ ऀ …………………………
Justeras
Anders Enbom, ordförandeऀ …………………………

