Protokoll Gyda IHF extra styrelsemöte
Nr 10/14
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Datum: 7/12-14

Tid: 10-12

Plats: Högbobanan

Närvarande: Tony Bergsman, Monica Wikström, Elin Hedman, Anders Enbom, Siri Brever,
Lotta Möller
Meddelat förhinder: Maria Berg, Maria Hedin, Linda Olsson, Katarina Ekman

!
§92-14 Ordförande Anders Enbom öppnade mötet.
§93-14 Utsåg Lotta Möller att jämte Monica Wikström att justera protokollet.
§94-14 Fastställer dagordningen.
§95-14 Föregående protokoll gås igenom; Anders E har lämnat redovisningen till Leaders
nu. Anders E har nyligen lyckats få fram medlemsregister. Skickas på Pdf till sekreteraren
inför årsmötet. Föregående protokoll läggs till handlingarna.
§95-14 Ekonomisk rapport. Ingen ekonomisk rapportering inkommit från kassören.
§96-14 Frågor: 1. styrelsedeltagande; inkommit inlaga från Tony Bergsman om att denne
frånsäger sig förtroendeuppdraget som vice ordförande samt sammankallande i
bansektionen med omedelbar verkan. Överenskommer att Tony B skickar mejl till
Valberedningen med informationen om detta och att han därmed lämnar vice
ordförandeposten som fyllnadsval inför årsmötet. Överenskommer med Tony B; att ha
fortsatt ansvar för bokningen av Gyda banan, hantera hemsidan samt har nycklar till
anläggningen.
Styrelsen ska tillsätta en suppleant till vice ordf posten vid de kvarvarande styrelsemöten.
Diskuterar frågeställning generellt kring uppslutning och ansvar i en ideell förening som
Gyda IHF. Den sårbarhet som finns när ansvar vilar på fåtal personer och resulterat i
frustration som gör att vi under året haft avisering att avgå från de uppgifter som man haft
ansvar för.
Styrelsen har har försökt arbeta med lösningar och strategier på det sedan den valdes inför
året 2014. Ambitionen har varit att hitta en slags organisation kring detta i föreningen som
kan vara mer strukturerad, bred och medlemsinkluderande i de uppgifter som krävs för att
få verksamheten att fungera. Gyda IHF behöver utifrån det ovan nämnda tillsammans
diskutera kring balansgången mellan uppslutning och ambitionsnivå för klubben?
De diskussionerna behöver vi få till med medlemmarna. Försök till medlemsmöte avseende
detta har genomförts. Finns möjlighet och utrymme att lyfta frågan vid årsmötet istället?
2. kassörfråga; frågeställning kring hur vi kan hantera situationen för att smidigare tillgå
den ekonomiska rapportering med kassören. Och hur vi utifrån de svårigheter som varit i
detta, ska göra inför kommande arbete med bokslut med nuvarande kassör, då det har
varit svårt att få till stånd en smidig kommunikation/dialog.

Anders E kommer överens med Elin Hedman att överlämna inkomna fakturor och handkassa
för vidarebefordran till kassören. Samt vid överlämning även vidarebefordra hälsning till
kassören att styrelsen (Anders E) kan ta över kassörens uppgift om kassören vid tillfälle
överlämnar allt material till AndersE.
Tony B informerar att de fakturor som efterfrågas från Sandvikens Kommun har han skickat
till kassören.
3. Årsmöte 2015 (valberedning) Anders E informerar om att han har kontaktat
valberedningen för att de ska börja jobba med de nya styrelseposterna inför 2015.
Överenskommer att vi vid nästa styrelsemöte förbereda frågorna kring förenings- och
styrelseengagemang för klubben på årsmötet. Anita Järvi, valberedningen har givit ordf
Anders E förslag på att valberedningen kan intervjua och inventera styrelseledamöternas
erfarenhet och reflektioner under gångna året. Ök att Anders E hör med Anita Järvi,
valberedningen om hon kan summera och redogöra för detta på årsmötets inledning.
Överenskommer att årsmötet förläggs till söndagen 15 februari kl 15 och att Tony B redan
nu lägger ut info om detta på hemsidan. Platsen för mötet ej fastställd.
4. Bidrag Sandviken Kommun Anders E informerar om att han kommer skicka in ansökan
till Sandvikens Kommun om de 15000kr som finns som investerings och föreningsbidrag.
§97-14 Redogörelse från tävlings,-ban- och ungdomssektionen.
Ingen feedback kommit från tävlingssektionen avseende hur det gått med önskan om
ersättare i tävlingssektionen utifrån annonsering via Facebook och hemsida ( se tidigare
protokoll §84-14) Överenskommer att sekreterare stämmer av med tävlingssektionen
avseende detta, samt be dem inkomma med en verksamhetsrapport till Anders E.
Bansektionen; Projektet är klart. Vattnet är avstängt under vintern. Frågeställning kring
tillgång till banan under vintern? Beror på om det finns någon som kan ploga. Tony
undersöker med Kurt och den som brukar ploga hur det kan göras. Överenskommer att
Bansektionen inkommer med en verksamhetsrapport till Anders E.
Ungdomssektionen; Planerar en tävling 11 januari. Planerar en biokväll under jullovet för
de mindre medlemmarna. Överenskommer att ungdomssektionen också inkommer med en
verksamhetsrapport till Anders E.
§98-14 Övriga frågor
Överenskommer att Anders E skickar medlemslista till valberedning och sekreteraren.
Överenskommer att Anders E får feedback från valberedningen om hur det går med
arbetet. Överenskommer att Anders E gör ett utkast till verksamhetsplan för nästa år.
Varor från cafeterian har fått slängas, trots att överenskommelse mellan ungdomssektionen
och styrelse att dessa skulle användas av ungdomssektionen. Kommunikationsmiss
förekommit.
§99-14 Nytt styrelsemöte; sekreteraren skickar ut förslag på två alternativa dagar i
januari; onsd 7/1 eller torsdag 8/1
§100-14 Ordförande Anders Enbom avslutar mötet.
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