Protokoll Gyda IHF:s styrelsemöte
Nr 5/14

Datum: 13/7-14 Tid: 10-12

Plats: Högbobanan

Närvarande: Anders Enbom, Kurt Svahn, Tony Bergsman, Maria Berg, Lotta Möller
Meddelat förhinder: Katarina Ekman

§50-14 Ordförande Anders Enbom hälsade välkommen och öppnade mötet.
§51-14 Utsåg Lotta Möller att jämte Maria Berg justera protokollet.
§52-14 Fastställde föreslagen dagordning.
§52-14 Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.
§53-14 Ekonomisk rapport. Redovisas likadant enligt förra protokollet.
§54-14 Inkomna frågor. Inkommit beslut från Jordbruksverket om leg vet till Gyda höst 23-24/8-14 :
Therese Pilbacka.
§55-14 Frågor från tidigare möten.
Beslutar att på hemsidan och i Fregna berätta om de fna Gyda ekipagen som deltog i årets SM, samt
att sponsra vardera ekipage med 1000kr.
Tävlingssektionen har meddelat via mejl 140606 att de har för avsikt att slutföra årets planerade
tävlingar, så Gyda Höst kommer genomföras.
Eftersom medlemsmötet med tema tävling ställdes in pga för få deltagare kommer styrelsen besluta
om ett nytt datum för ett likadant upplägg efter Hösttävlingen.
Lotta M tillsammans med Café ansvarige Monica W gjort en förteckning/inventering av
Caféverksamhetens arbetsuppgifter som redovisas vid mötet. Beslutar att Lotta M kontaktar
tävlingssektionen för att upprätta en liknande förteckning/inventering tillsammans med dem. Syftet
med detta är att få en överblick och ligga till underlag för en diskussion kring hur vi strukturerar upp
arbetsinsatserna tillsammans med medlemmarna i Gydas verksamhet framöver.
§56-14 Redogörelse från sektionerna. Endast bansektionen är representerade vid dagens
styrelsemöte, varvid Tony B och Kurt S redogör: Containern är fyttad och speakervagnen är också
fyttad och står nu på containern. Elbelysningsmasterna är uppe. Vattentoalettbarackerna är fyttad.
Avlopp och tank är nergrävda.
Kvar att göra: nymatning av el; är beställt från Sandviken Energi. Dra ut elen+ montera belysningen.
Dra sommarvatten.
Förslag att undersöka ev möjligheten för Gyda IHF att erbjuda några av Sandviken Kommuns
gymnasieungdomar sommarjobb vid banan.

§57-14 Övriga frågor. Vid inställda evenemang på Gydabanan bör den som bokar komma ihåg att
boka av, så att aktuell info fnns på hemsidan för vilka aktiviteter som pågår på banan. Beslutar lägga
ut info om detta på hemsidan.
Angående valberedningens arbete: Beslutar att Anders E kontaktar valberedningen för att
diskutera/aktivera vilka poster som behöver besättas inför år 2015. Nyval för posterna Ordförande,
sekreterare och ledamot 7.
Städdag på Gyda banan beslutas till tisdagen den 19/8 mellan kl 17-20. Information läggs ut på
hemsidan om att medlemmar kan komma när de vill mellan dessa klockslag.
§58-14 Nästa styrelsemöte: måndag 11/8 kl 19.00 på Gydabanan.
§59-14. Ordförande Anders Enbom avslutar mötet.

Vid protokollet Lotta Möller, sekreterare

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

Justeras Maria Berg, ledamot ......................................................

