Protokoll Gyda IHF:s extra styrelsemöte
Nr 8/14

Datum: 30/9-14 Tid: 19-21

Plats: Högbobanan

Närvarande: Anders Enbom, Linda Olsson, Tony Bergsman, Lotta Möller, Maria Hedin,
Från tävlingssektionen: Katarina Ekman, Ida Göthe, Linn Gillberg
Meddelat förhinder:

§82-14 Ordförande Anders Enbom öppnade mötet.
§83-14 Hur ska Gyda IHFs säkerställa tävlingssäsongen 2015?
Linn Gilberg och Ida Göthe kan tänka sig sitta kvar som ansvariga samordnare för Gydas IHFs
tävlingssektion.
Det är dock med förbehåll att det blir en förstärkning i tävlingssektionen, då Katarina Ekman ej har för
avsikt att fortsätta. Samt att det fnns fer av Gyda IHFs medlemmar som kan bemanna de uppgifter
som som fnns för att genomföra tävlingar i Gyda IHFs regi.
Under dagens möte inventerar och reviderar vi de arbetsuppgifter som tävlingssektionen har ansvar att
samordna. (Se bifogad bilaga).
Styrelsen har också inventerat de arbetsuppgifters om caféverksamheten har ansvar att samordna. (Se
bifogad bilaga).
Arbetsuppgifter som sorteras in under bansektionens ansvar kommer senare att dokumenteras och
redogöras för, men i stort sett är det att löpande ansvara för anläggningens skick och särskilt inför
tävlingshelg.
Linn Gilberg uppmanar att den som är intresserad av att introduceras i tävlingssektionen har tillfälle
att följa med ner till SIFs tävlingsseminarie fredag 14 november kl 16 till lördag 15 november kl 16.
Då planeras årets tävlingssäsong för islandshästar. Under seminariet stämmer Gyda IHFs
representanter av med närliggande klubbar avseende tävlingsdatum.
Linn Gilberg aviserar även att de i sekretariatet behöver förstärkning och att de gärna ser någon/några
fer som introduceras och slussas in i de uppgifterna som administratör, speaker osv.
Styrelsen beslutar att när tävlingssektionen planerat in tävlingsdatum för säsongen, därefter har en
dialog med Ungdomssektionen avseende detta, så dessa kan planera in sina aktiviteter och tävlingar.
Sammanfattningsvis: för att Gyda IHF ska kunna genomföra tävlingssäsongen 2015 behöver
bemanningsfrågan för de arbetsuppgifter som fnns nämnda ovan lösas.

Beslutar att ett utskick bör göras till alla medlemmar i Gyda IHF avseende den här informationen.
Överenskommer att ordförande Anders Enbom kontaktar kassören Helena Dansk för att ta fram
medlemsregister med mejladresser till alla medlemmar.
Linn Gilberg kollar upp hur Gydamejlen fungerar.
Överenskommer att sekreterare Lotta Möller gör ett utkast till det gemensamma mejl utskicket,
hänvisningen på hemsidan till mejlet samt Facebook. I mejlet, på hemsidan och på Facebook bör även
information om vilka arbetsuppgifter och redogörelse för hur många som behöver bemanna dessa
bifogas.
Förslag om att Katarina Ekman skulle kunna sammanfatta ett nyhetsmejl som går ut till alla
medlemmar framledes.
§84-14 Ordförande Anders Enbom avslutar mötet.

Vid protokollet: Lotta Möller, sekreterare............................................................

Justeras: Tony Bergsman, viceordförande.................................................

