Protokoll Gyda IHF:s styrelsemöte
Nr 6/14

Datum: 8/11-14

Tid: 19-21

Plats: Högbobanan

Närvarande: Anders Enbom, Kurt Svahn, Katarina Ekman, Maria Hedin, Linda Olsson, Siri Brever,
Tony Bergsman, Monica Wikström, Lotta Möller
Meddelat förhinder: Maria Berg, Helena Dansk
§61-14 Ordförande Anders Enbom hälsade välkommen och öppnade mötet.
§62-14 Utsåg Lotta Möller att jämte Tony Bergsman att justera protokollet.
§63-14 Fastställde föreslagen dagordning.
§64-14 Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.
§65-14 Ekonomisk rapport. Kassören Helena Dansk redovisat via sms
Pg 22 857

Swebank 15 102

Medlemmar 179 st

§66-14 Inkomna frågor.
-Inkommit mejl från medlem Lotta Olsson angående Gydas informationskanaler; webbtidningen
Fregna.se och hemsidan Gyda.se.
Mot bakgrund av det underlag som Lotta Olsson presenterar så beslutar styrelsen att stänga ner
Fregna.se, med ambitionen att vara mer aktiv på hemsidan. Styrelsen ber Lotta Olsson kolla
möjligheten att arkivera, spara material från Fregna.se.
Beslutar att Tony Bergman uppdaterar hemsidan med information om detta samt informera om att
medlemmarna kan skicka ”artiklar” i form av teman, händelser eller annat som kan vara av intresse för
oss hästintresserad.
-Inkommit förfrågan om föreningen Gyda vill sälja lotter och pantamera. Styrelsen beslutar att Gyda ej
deltar i detta.
§67-14 Frågor från tidigare möten/årsmöte
-Anders Enbom har kontaktat valberedningen Anita Järvinen, Karina Gilberg och Carina Eklund.
- Tony B har sammanställt och beräknat att driftskostnader för Gydabanan kommer uppgå till ca
44 000/år. Med det antal medlemmar och de medlemsavgiftsintäkter som Gyda har idag så kommer
det det att bli ett underskott. Vid årsmötet fanns olika förslag på att täcka driftskostnaderna för
anläggningen, med beslut att bordlägga frågan och be medlemmarna komma med ytterliga förslag.
Styrelsen beslutar att uppdra åt Tony Bergsman att inkomma med ett skriftlig förslag till styrelsen på
bokningsavgift av Gydabanan.
-Lotta Möller redogör för inventeringen av tävlingssektionens arbetsuppgifter. Som även diskuteras
under nästa punkt; redovisning från tävlingsssektionen. Fortsatt diskussion kring hur Gyda IHF ska

organisera sig för att kunna bedriva verksamhet bör diskuteras med Gydas medlemmar. Beslutar att
Tony B kontaktar Maria Berg angånde datum för föreläsning och medlemsmöte i Oktober. Styrelsen
beslutar fastställa detta datum för medlemsmöte vid nästa styrelsemöte
§68-14 Redovisning från sektionerna:
Bansektionen rapporterar att elen är dragen, men armaturen ska monteras. Vattnet har dragits fram och
ska nu anslutas. Ambitionen är att toaletterna ska kunna gå att använda vid Gyda Höst tävlingen 2314/8. Beslutar att: grus ska beställas till Gamla banan, samt visst inköp av elsaker och hyra av skylift.
Tävlingssektionen rapporterar att det i dagsläget fattas funktionärer till Gyda Höst. Beslutar att Tony B
lägger ut denna information på hemsidan.
Diskussion kring tävlingssektionens arbetsuppgifter.
Ungdomssektionen rapporterar; Sommartävlingen gick bra – fck bra respons på genomförandet. Vid
barn& ungdomsdaglägret deltog ca 7-8 barn och det var uppskattat. Ev fnns planer på ytterligare en
en sådan dag under höstlovet. Undomssektionen lyfter frågan till styrelsen om de kan anordna en
vintertävling? Styrelsen beslutar att Ungdomssektionen anordnar vintertävling. Planerar anordna en
”prova på”- tävling i Oktober.
§69-14 Övriga frågor
Fråga och diskussion kring att ungdomssektionen har egen ekonomi särskiljd från Gyda IHF. Beslutar
styrelsen att Gyda IHFs ungdomssektion inte har egen ekonomi, utan ingår i Gyda IHFs och därmed
kan ungdomssektionen via styrelsen samordna ungdoms verksamhet med övrig verksamhet som
anordnas.
Frågor till nästa möte; förfrågan kring att få genomgång/kurs i Ice sale
§70-14 Nästa styrelsemöte: Söndagen 21 september kl 10.00 Plats Högbobanan.
§71-14 Ordförande Anders Enbom avslutar mötet.

Vid protokollet
Lotta Möller, sekreterare

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

Justeras
Tony Bergsman, viceordf ......................................................

