Protokoll Gyda IHF:s styrelsemöte
Nr 2/14
Datum: 7/4-14
Tid: 18:00
Plats: Klubbstugan Högbobanan
Närvarande: Anders Enbom, Lotta Möller, Tony Bergsman, Maria Berg, Maria Hedin, Kurt
Svahn, Elin Hedman, Siri Brever, Helena Dansk Hedman, Linda Olsson

§16-14 Ordförande Anders Enbom hälsade välkommen och öppnade mötet.
§17-14 Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.
§18-14 Ekonomisk rapport. Kassör Helena Dansk Hedman redogör
Pg 66 549,30
Bg165 507
§19-14 Inkomna frågor:
•

Förfrågan/önskan från medlem om anordnande av grönt kort kurs. Beslutar uppdra åt
Siri Brever att förbereda frågan; kolla datum, person som är intresserad av att hålla i
kursen, prisuppgift samt göra intresseförfrågan på hemsidan.

•

Inkommit fråga från Sandvikens Kommun om Gyda IHF kan bidra med deltagande i
Sommarpasset; överenskommer att fortsatt diskussion och eventuellt deltagande i
Sommarpasset gör Siri Brever tillsammans med Slätternegård, Maria Berg.

•

Behandlar frågan kring Gyda IHFs inbjudan till Leaders årsmöte. Beslutar att Anders
lämnar besked om att Gyda inte har möjlighet att delta.

•

Förfrågan om eventuellt behov av gemensam Gyda mejl behandlas. Syfte: öka
tillgänglighet och transparens mellan Gyda IHFs medlemmar och styrelse. Beslutar att
de mejladresser som finns till styrelseledamöter räcker och att bli tydligare på
hemsidan med information om att; vill man lyfta en fråga, så kan man mejla alla
styrelseledamöter, men med fördel till sekreteraren.

§20-14 Styrelsearbete. Beslutar att lägga ut dagordningen på hemsidan. Beslutar att frågor
som ska behandlas på styrelsemöte bör inkomma senast 1 v innan mötet. Beslutar att
sekreterare 1v innan styrelsemöte tillsammans med kallelse, dagordning skickar
sammanställning på inkomna frågor till styrelsens ledamöter.
§21-14 Tony, Siri och Elin rapporterar från SIFs årsmöte.

§22-14 Redogörelse från bansektion: Tony redogör för byggplanerna avseende, el, toa,
byggnader.
§23-14 Redogörelse från ungdomssektion: Siri redogör för en genomförd, rolig, lyckad och
uppskattad kväll med middag och bio för de 11 deltagande ungdomarna som anmält sig. Nu
planeras för en ungdomsdag framöver.
§24-14 Ingen rapport från tävlingssektionen.
Övriga frågor.
§25-14 Mot bakgrund av att frågor kring försäkringar återkommande lyfts, beslutas att ta
kontakt med Länsförsäkringar och SIF för öka klarheten. Kassören redogör för att Gyda IHF
har en försäkring och endast täcker anläggningen; banan och byggnaderna.
§26-14 Medlemsmöte 12/4 kl 13.00 inleder städhelgen. Beslutar att köpa in nya grepar.
§27-14 Nästa styrelsemöte 5 maj kl 18.00 klubbstugan i Högbo
§26-14 Ordförande Anders Enbom avslutar mötet.

Vid protokollet
Lotta Möller,sekr………………………..
Justeras
Anders Enbom, ordf…………………………

