Protokoll Gyda IHF:s styrelsemöte
Nr 3 /14
Datum: 5/5-14
Tid: 19.00
Plats: Klubbstugan Högbobanan
Närvarande: Anders Enbom, Lotta Möller, Tony Bergsman, Maria Berg, Maria Hedin, Linn Gilberg,
Linda Olsson, Elin Hedman
Meddelat förhinder: Helena Dansk, Katarina Ekman
§27-14 Ordförande Anders Enbom hälsade välkommen och öppnade mötet.
§28-14 Utsåg Lotta Möller att jämte ordförande Andes Enbom att justera protokollet.
§29-14 Fastställde föreslagen dagordning.
§30-14 Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.
Noteringar:
Föregående protokoll under §20-14 har ej styrelsemedlemmar erhållit underlag för dagens
styrelsemöte förrän i sittande stund.
Beslutar att lägga ut på hemsidan vad som gäller angående försäkringar, se redogörelse i föregående
protokoll §25-14.
§26-14 Medlemsmöte 12/4 genomförd i samband med städhelg. Inköp av nya grepar är verkställt.
§31-14 Ekonomisk rapport redogörs via sekr Lotta Möller som erhållit uppgifter från kassör Helena
Dansk Hedman
PG 103 378,94
BG 147 694.64
Ungdom 4410
Medlem: 121
Beslutar att Maria Hedin kontaktar kassör Helena Dansk Hedman utifrån diskussion angående att
underlätta ekonomiska rutiner och hantering.
§32-14 Inkomna frågor
a.)Diskussion utifrån frågeställning som inkommit till dagens möte; det problematiska läget med låg
medlemsuppslutning vid arbetsinsatser som krävs för att hålla Gyda IHF s verksamhet igång.
Linn Gilberg, ledamot och tävlingsledare, tävlingssektionen, redogör för arbetsuppgifter runt
anordnandet av tävlingar. Linn Gilberg rapporterar även erfarenheter från den genomförda tävlingen
helgen 26-27/4. Hon förmedlar att den stora frivilliga arbetsinsatser på ett fåtal personer gör att
arbetsbelastningen blir orimlig och att hon således avser att avgå som tävlingsledare. Bansektionen
bekräftar erfarenheten av låg uppslutning av medlemmarna i föreningen avseende städ-och byggdagar.
Sekreterare Lotta Möller redogör för att även café ansvarige Monica Wikström påtalar samma
erfarenhet från genomförd tävlingshelg.
Beslutar att nästa styrelsemöte ha fokus på att fortsätta diskussion kring hur vi i föreningen kan
organisera oss för att driva en verksamhet som Gyda IHF.
Nyckelord; uppslutning, ambitionsnivå, rutiner och förhållningssätt.

Beslutar inför kommande tävling Gyda Vår, att alla styrelseledamöter hjälps åt att sprida behovet av
arbetsinsatser, så att planerad Gyda Vår tävlingen kan genomföras. Linn Gilberg beslutar sig utifrån
detta förslag att sitta kvar som tävlingsledare. Beslutar att alla som är intresserade av att hjälpa till hör
av sig till funktionärsansvarige Ida Göthe, tävlingssektionen. Beslutar att Linn Gilberg mejlar
avstämning avseende detta till sekreterare Lotta Möller den 15/5.
Beslutar att sekreterare Lotta Möller och Monica Wikström, suppleant och cafeansvarig, börjar arbeta
fram förslag kring arbetsinsatser för cafeverksamheten.
b.) Inkommit fråga avseende profilkläder
Maria Hedin redogör för att det tidigare framställts konkreta förslag, med pris och kollektion för detta
i olika omgångar och att det inte blivit genomfört. Beslutar att Lotta Möller och Monica Wikström
arbetar med frågan.
§33-14 Styrelsearbete. Ingår i punkten ovan §32-14 a) för fortsatt arbete med hur vi organiserar oss
inom Gyda IHF.
§34-14 Frågor från tidigare möten/årsmöte

I årsmötesprotokollet r) punkt 4, beslutade årsmötet att lägga ut befintliga förslag på att lösa
frågan om hur täcka kostnader för Gyda IHFs bananläggning, samt uppmaning till alla
medlemmar att inkomma med fler förslag att ta ställning till.
Beslutar att uppdra åt vice ordförande Tony Bergsman att till nästa styrelsemöte komma med
ett konkret förslag för styrelsen att ta ställning till ifrågan.
§35-14 Redogörelse från bansektionen. Tony B redogör för vad som behöver göras avseende
banbygget. Tony redogör att det är många arbestinsatser som inte kräver att man har förkunskaper och
efterlyser fler frivilliga som kan hjälpa till. Tony B redogör för att det är både det aktuella
byggprojektet att färdigställa anläggningen som kräver insatser, men också den generella driften och
underhållet av anläggningen.
För underhåll av banan ser Tony B behov av inköp av markvibrator. Beslutar godkänna inköp av
denna.
Tony rapporterar att sophämtningsabonnemanget är ändrat nu till ett ”året-runt-abonemang”.
Ingen redogörelse från Ungdomssektionen
Redogörelse från Tävlingssektionen – se under tidigare punkt §32-14 a)
§36-14 Övriga frågor
Inkommit inbjudan till Lag SM – Anders E redogör för inbjudan. Beslutar att Elin Hedman diskuterar
frågan i Ungdomssektionen.
Angående skräp runt klubbstugan beslutas beställa en container.
§37-14 Nästa möte Månd 2/6 kl 19.00 i Klubbstugan – fokus på diskussion kring organisation.
§38-14 Ordförande Anders Enbom avslutar mötet.
Vid protokollet:
Lotta Möller, sekr..........................................................
Justeras:
Anders Enbom, ordf.........................................................

