Protokoll Gyda IHF:s styrelsemöte
Nr 4 /14

Datum: 2/6-14 Tid: 19.00 Plats: Klubbstugan Högbobanan
Närvarande: Anders Enbom, Lotta Möller, Tony Bergsman, Maria Berg, Kurt Svahn, Katarina
Ekman
Meddelat förhinder: Helena Dansk, Linda Olsson

§39-14 Ordförande Anders Enbom hälsade välkommen och öppnade mötet.
§40-14 Utsåg Lotta Möller att jämte vice ordförande Tony Bergsman att justera protokollet.
§41-14 Fastställde föreslagen dagordning.
§42-14 Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.
§43-14 Ekonomisk rapport . Då kassören ej närvarar vid dagens möte, beslutas att ta in
redogörelse senare och lägga till i protokollet.
Tony redogör att Leader har betalat ut för mycket pengar till Gyda. Vilket betyder att Gyda
ska betala tillbaka. Tony informerar om att Leader har bjudit in till en informationsdag om
hur slutredovisning görs – ingen kan närvara. Tony har kontakt med Bodil som kan hjälpa
till att göra den.
§44-14 Inga inkomna frågor.
§45-14 Styrelsearbete. Beslutar att Tony B justerar protokollet och lägger ut på hemsidan.
Intentionen är att sekreteraren ska skriva protokollet inom en vecka, för att öka
tillgänglighet mellan medlemmarna och dess styrelse.

§46-14 Frågor från föregående styrelsemöte: Problematiska läget med låg uppslutning
avseende arbetsinsatser inom föreningen Gyda och hur det påverkar verksamheten.
Sammanfattningsvisa erfarenheter från Gyda Vår tävlingen: Fler som hjälpte till.
Generellt sett behöver Gyda arbeta upp/bygga en struktur för detta så att inte endast ett
fåtal personer drar ett tungt lass med missnöje som följd.
Diskuterar kring en struktur där olika sektioner har undersektioner. Diskuterar kring
begreppet ”ansvarig” –att det inte behöver innebära att den personen blir den som gör
allt – en ansvarig kan vara samordnare för den funktion/uppgift som skall genomföras.
Samtalar även kring hur andra klubbars struktur och rutiner ser ut.
Ett utkast/prototyp till Café verksamhetens arbetsinsats/schema skickas med som bilaga
till nästa styrelsemöte.
Beslutar att i första hand fastställa datum för ett medlemsmöte med tema ”Tävling”
ganska snabbt till den 18/6. Diskuterar fram ett innehåll som ska kunna leda till bra
medlemsdiskussioner angående Gydas verksamhet generellt:
1 Maria, Jamila och Johanna Berg föreläser kring tävlingserfarenheter
2 Tävlingssektionen berättar kring arbetet bakom kulisserna avseende anordnandet av
tävling.
3 Med utgångspunkt från ovan punkter – diskussionstillfälle för alla att tycka till om hur
tävlingsverksamheten kan se ut för 2015?
Beslutar att Lotta Möller gör ett textutkast till medlemsmötesinbjudan och skickar till Tony
Bergsman som kontaktar Lotta Olsson för en lay-out. Beslutar att Anders E kollar av med
Maria Hedin angående lokal och förtäring och återkommer till styrelsen angående detta.

Beslutar att medlemmar mejlar intresseanmälan till sekreterare Lotta Möller, för
smörgåsbeställning.
Beslutar att vid nästa styrelsemöte ta upp kvarstående frågor från styrelsemöte 5/5-14.
§ 4 7-14 Övriga frågor: SM sponsring – beslutar att någon form av sponsring och
presentation bör ske för de Gyda ekipage som deltar i SM.
§ 4 8-14 Nästa möte: Söndag 13/7 kl 10-12. Plats Klubbstugan i Högbo.
§ 4 9-14 Ordförande Anders Enbom avslutar mötet.

Vid protokollet Lotta Möller, sek:r ..........................................................
Justeras: Tony Bergsman, vice ordf

.........................................................

