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Agenda
!

3

2015

Datum:

2015-03-22

Närvarande:

Johanna Jablonski, Tony Ber gsman, Stina Engelborg, Wicky Gren, Anna
Stattin, Siri Brever, Linda Friberg och Hannah Jarl

Ej närvarande:

Elin Hedman, Kurt Svahn och Ewa Nässén

Bilagor

1 (noteringar från SIFs årsmöte 21 mars 2015)

§ 25:15

!

§ 26:15

!

§ 27:15

!

§ 28:15

kl 18.00

Plats: Lärkvägen 9, Sandviken

Mötets öppnande
Tony hälsade alla välkomna och nya styrelsen gjorde en kort
presentation av medlemmarna.
Agenda
Godkändes.

Val av justerare för mötesprotokoll
Wicky Gren valdes till justerare.
Fördelning av ansvarsområden inom nya styrelsen
Wicky Gren valdes till Vice Ordförande.
Styrelsen behöver under närmsta månaden tillsätta arbetsuppgifter och
ansvariga för
Utbildningssektion
Ungdomssektion
Marknad, information & kommunikation
Ban- & anläggningssektion
Tävlingssektion
Kafeteria
Utbildningssektion

!
!

•
Förväntningar 2015
Styrelsen resonerade om vilka förväntningar och planer som finns inför
framtiden på kort och lång sikt. Hur kan vi koppla Leader-projektet till att
dra fler aktiviteter och företagare till banan? Vi vill ha mer sociala
aktiviteter ihop, som får i gång nätverken och ha roligt. Vi vill även skapa
mer information i media om islandshästarna och våra tävlingar och
evenemang.
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§ 29:15

!

Ekonomisk rapport – status 2015
Stina kollar med SIFs kansli om att få en aktuell medlemslista.
Johanna sätter in alla kontakter som finns i kassan på kontot.
•
•

§ 30:15

!

§ 31:15

!

§ 32:15

!

Rutiner för firmatecknare m.m.
Tony och Johanna ska gå till banken i veckan.

!

Nytt webbaserat system - inloggningar m.m.
Johanna och Tony ska ha inloggning till ekonomisystemet.

Hänskjutna frågor från årsmötet
•
Ansökan RF
Tony och Stina ansöker å Gydas vägnar kommande vecka.
•
Finansiering av banan
Styrelsen ska under sommaren utreda hur kommande finansiering
av banan och vilka som har rätt att utnyttja banan och till vilka
avgifter. Tony skickar det underlag som finns framtaget till styrelsen.
Rapport från sektionerna
•
Bansektionen – finns inget att rapportera i dagsläget
•
Tävlingssektionen – två klasser är tillagda under Gyda Vår/SM-kval,
T5u och stilpass. Klubben behöver köpa in koner och en
”tratt” (dressyrstaket) om ca 20-25 meter inför tävlingarna
•
Ungdomssektionen – Siri planerar inför en prova-på-tävlingarna och
en ungdomsdag. Kommunen betalar 15.000 kr till klubben, vilka är
öronmärkta för ungdomsverksamhet. Siri berättade även om ett
annat stöd, ”aktiv ungdom” som finns att söka, likaså finns det även
stöd att söka från Göranssonska stiftelsen.
Övriga frågor
Frågan är ställd till styrelsen att hyra banan för att anordna tävlingar i
privat regi. Styrelsen beslutade att ta fram riktlinjer och ett avtal för detta
innan beslut tas av styrelsen angående förfrågan. Tony återkopplar till
frågeställaren Jamila Berg och ber om mer information, så som
bakgrund, finansiering, upplägg m.m.
Tony och Linda rapporterade från SIFs årsmöte i Västerås 21 mars. Se
separat bilaga.
Styrelsen ska ta fram ett regelverk för sponsring av tävlingsryttare på
SM. Styrelsen beslutade att tävlingsekipage måste ha årslicens för att
tävla om de ska bli sponsrade.
Styrelsen diskuterade framtagande av klädesplagg med Gydas logotyp.
Styrelsen beslutade att tävlingsekipage bör ha tröjor till sommaren. Alla
styrelsemedlemmar får i uppdrag att läsa på om Sjöhagens Sportwear
tills nästa möte.
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§ 33:15
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§ 34:15

!
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Nästa möte
Nästa möte är den 29 april klockan 17.00 på Högbobanan i Sandviken.
Mötets avslutande
Ordförande Tony tackade för visat intresse och avslutade därmed mötet.

Vid protokollet
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Christina Engelborg
Sekreterare
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Tony Bergsman
Ordförande
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Wicky Gren
Justerare
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