PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

4

2015

Datum:

2015-04-29

kl 18.00

Plats: Gyda-banan, Högbo Sandviken

Närvarande:

Johanna Jablonski, Tony Bergsman, Stina Engelborg, Wicky Gren, Anna
Stattin, Siri Brever, Ewa Nässén, Hannah Jarl, Kurt Svahn och Ida Göthe

Ej närvarande:

Elin Hedman och Linda Friberg

Agenda
§ 35:15

Mötets öppnande
Tony hälsade alla välkomna till kvällens möte.

§ 36:15

Agenda och fg mötesprotokoll
Godkändes.

§ 37:15

Val av justerare för mötesprotokoll
Ordförande jämte Siri Brever justerar protokollet.

§ 38:15

Rapport från sektionerna
• Tävlingssektionen
Ida berättade om planerna inför Gyda Vår 6-7 juni. Linn och Ida domarexamineras
den helgen och kommer att behöva extra stöd med tävlingen under framförallt
lördagen, bland annat behövs en tävlingsledare. Tony kommer att vara
tävlingsledare, Siri stöttar i sekretariatet, Johanna kommer även att vara
domarsekreterare med mera. Lista på olika roller och tider som medlemmar kan
ställa upp tas fram.
o Regler för kostnader kring domare
Styrelsen diskuterade vad föreningen ska bjuda domarna på i mat- och
dryckesväg. Styrelsen beslutade att Gyda inte kommer att betala alkohol på
hotellfakturan. Stina kollar med Högbo Brukshotell gällande meny och tar
fram rimligt ersättningsförslag på mat.
o Tävlingsorganisation – vi behöver ha enbredare organisation som kan hjäla
till med kort varsel. Alla får i uppdrag att fundera på hur vår
tävlngsverksamhet ska kunna bli ännu bättre för att ev kunna hålla kval med
kort varsel i framtiden.
Vi behöver planera för hur anläggningen ska skötas för tävling med banor,
hagar, byggnader samt parkering mm
o Cafeteria
Linda har rapporterat in att Caféteria-gruppen består av Eva Mikaelsson, Pia
Johansson, Lisa (Jähder?) och Karina Eklund. Styrelsen beslutade att bifalla
gruppens önskemål om ersättning för utlägg och inköp av de material som
behövs.
• Bansektionen
Kurt berättade att det behöver vara fler i bansektionen. Wicky och Tony erbjöd sig att
vara med i bansektionen.
o Vatten och toaletter är öppnade. Tömning av avloppstank är planerade till v
22, 28, 33 och 40
o Inventering nycklar - Vem/vilka behöver nyckel?
Tony har en lista över vilka som har nycklar utkvitterade hitills. Totalt finns 14
st nycklar. Eventuellt har någon nyckel försvunnit – Siri tog upp om vi ev
behöver byta lås. Stina kontaktar Maria Hedin och ber att få hennes nyckel.
Johanna hämtar in Anders Enboms nyckel. Monica Bloms nyckel har Wicky.
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•

Alla nycklar behöver numreras och kvitteras ut. Tony kommer att uppdatera
listan och inneha listan framöver.
o Städdagar - Städvecka planeras till vecka 22 – alla dagar mellan kl 17 och
20. Tony beställer container till 25/5 som hämtas 29/5.
o Mockning banan - Skyltar om mockning av bana och hagar behöver sättas
upp! Det har dessvärre slarvats med mockningen. Wicky beställer skyltar hos
Next Sign.
Ungdomssektionen
Siri berättade att årets planer fortgår.

§ 39:15

Ekonomi
• Ekonomisk rapport
Johanna berättade att ca 15.000 kr finns på kontot. Intäkterna som kommer in just nu
är inte specifierade varifrån de kommer. Från handkassan är ca 25000 kr insatt.
• Plusgirot är avslutat, likaså ungdomssektionens konto, Bankgiro 616-7654 är skapat.
• Slutredovisning Leader – 4.190 kr är återbetalat till Leader, vilka har varit
förskottspengar vid slutavräkning och avslut av projektet. Slutredovisningen är gjord –
projektet är godkänt och klart. Klubben kommer att få ersättning för kostnader i
projektet av Jordbruksverket – vilken summa som återbetalas återstår att se, men
troligen över 100.000 kr. Intäkterna bör gå till att fortsätta bygga ut banan med bl a
caféteria.
• Reseräknings mall
Tony har tagit fram en reseräkningsmall för utlägg och ersättningar som medlemmar
gör åt föreningen. Styrelsen godkände denna.
• Ersättning inköp av mtrl. Sladdning banor mm
Bansektionen och de som sköter banan ska få ersättning för de utlägg för bränsle
som går åt. Styrelsen beslutade att de förslag som tagits fram och begäran om
ersättning av bränsle godkänns.
• Medlemsavgifter
o Hur hanterar vi de som inte betalt för 2015? Stina mailar ut medlemmar som
inte än betalat till Gyda. Det har varit strul med årets avgifter, Siri har t ex haft
problem, så även Kurts dotter. Stina stämmer av med SIF så att
medlemslistorna verkligen är rätt.
o Stödmedlem – 130 kr görs via SIFs hemsida (huvudmedlem i annan
lokalförening)
o Supportermedlem -130 kr gör till Gyda Bg 616-7654 är inte medlem i SIF
därmed inte försäkrad vid ridning på Gydas anläggning via Gyda/SIF.
Johanna kollar upp vilka som är supportmedlemmar.
o Försäkring – hur är funktionärer m fl försäkrade? Föreningen har i dag endast
egendomsförsäkring. Stina och Tony kollar vad en ansvarsförsäkring kostar
och uppdaterar försäkringsbevis med det som är nödvändigt.

§ 40:15

Hänskjutna frågor från årsmötet
• Banavgifter
o Arbetsgrupp/styrelsen tar fram förslag och beslut att inför banavgifter för
2016. Skjuts fram till sommaren/hösten.
• Ansökan RF – status
o Svenska Ridsportsförbundet har godkänt ansökan per 2015-04-08
! SISU (idrottsutbildarna) – kontaktas när det är klart med RF
! Distriktsförbund – kontaktas när det är klart med RF

§ 41:15

Fördelning av ansvarsområden inom nya styrelsen
• Ny Sektion – Ridskoleverksamhet?
Tony berättade om det förslag som röstades fram 2014 på SIFs årsmöte. Resultatet
blev att endast en ny förening skapades av ridskolorna. Beslut har fattats centralt att
det bara ska finnas en form av förening – lokalförening som vi har i dag. Däremot bör
föreningarna ha en ridskolesektion. Ridskolemedlemmar i en lokalförening får inte
tävla. Vi behöver fundera på vad vi kan göra för ridskoleryttare, vilket mervärde har
det att vara medlem i föreningen och rida på ridskola.
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§ 42:15

Övriga frågor
• Islandshästföretagare
Styrelsen vill få till möten med de företagare som finns i regionen för att föra en dialog
om vad de önskar och hur vill de kunna utnyttja banan samt hur samarbetet med
Gyda ska vara i nu och i framtiden. Tony skickar runt lista på de företager vi vet om
finns i Gästrikland till styrelsen för uppdatering och planera träff.
• Öppet hus på anläggningen och medlemsmöte på banan
Det är svårt att ordna en helg, utan vi bör sikta på en vardagskväll.
Beslut tog att vi planerar in tisdagar ojämna veckor och onsdagar jämna veckor. Tony
ber Lotta skriva på hemsidan.
• Aktiviteter – Fritidsryttare mm
Uteritter i bl a Högbo, Årsunda och/eller andra områden ordnas sommarhalvåret.
Stina planerar och ber Lotta skriva om det på hemsidan.
• Regler för bidrag till SM och KM
Sponsring av ryttare sker endast till fullvärdiga medlemmar med årslicens och sker i
första hand till SM i sportgrenarna och Gaedingakneppi. Avels-SM är inte inkluderat.
Styrelsen beslutar i kvartal fyra på året vilken summa som utbetalas till de som
ansöker om bidrag.
Styrelsen beslutade att Klubbmästare kan bara fullvärdiga medlemmar bli, som tävlar
hela året för Gyda.
Regler för detta publiceras på hemsidan tillsammans med reseräkningsmallen.
• Stöld av grus vid banan har skett – dock har grushögen återställts.
• Klubbläder via Sjöhagens Sportwear – startavgiften är 1.800 kr. Styrelsen beslutade
att starta klubbshop via Sjöhagen. Gydas färg är marinblå med ljusgrå text. Anna får i
uppdrag att genomföra beställning och ta fram produkter. Alla mailar Anna om
önskemål om produkter vi kan beställa framöver.

§ 43:15

Nästa möte
Nästa möte hålls den onsdagen den 27 maj kl 1730 på banan i Högbo.

§ 44:15

Mötets avslutande
Tony tackade alla för visat intresse och avslutade därmed mötet.

Vid protokollet

Christina Engelborg
Sekreterare

Tony Bergsman
Ordförande

Siri Brever
Justerare
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