PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

5

2015

Datum:

2015-05-27

kl 17:30

Plats: Gyda-banan, Högbo Sandviken

Närvarande:

Johanna Jablonski, Tony Bergsman, Stina Engelborg, Wicky Gren, Anna
Stattin, Hannah Jarl, Kurt Svahn samt Linn Gillberg och Ida Göthe

Ej närvarande:

Ewa Nässén, Siri Brever, Elin Hedman och Linda Friberg

Agenda
§ 45:15

Mötets öppnande
Tony hälsade alla välkomna till kvällens möte.

§ 46:15

Agenda och fg mötesprotokoll
Godkändes.

§ 47:15

Val av justerare för mötesprotokoll
Ordförande jämte Anna Stattin justerar protokollet.

§ 48:15

Rapport från sektionerna
Tävlingssektionen
Linn och Ida gick igenom tävlingsprogrammet och regler samt diverse saker som
Tony behöver veta som tävlingsledare för Gyda Vår. Det ser ut som om att alla
funktionärer finns. Tidtagarutrustningen hämtas från Toftinge.
o Regler för kostnader kring domare
Tony föredrog det förslag till dokument till ersättning till domare vid tävling.
Dokumentet justeras till ca 200 kr för middag.
o Cafeteria
Cafeterian ska informeras om att ca 20 personer ska examineras till domare
och utöver det har varje domaraspirant en sekreterare med sig. Domare,
domaraspiranter och övriga funktionärer måste prioriteras vid lunchtid.
o Ersättning och sponsring av tävlande till SM – dokument biläggs och
publiceras på hemsidan.
Bansektionen
Tony har eventuellt en barackmodul på ca 9 gånger 15 meter som föreningen kan få.
Styrelsen beslutade att bifalla och ser gärna en större barack som kan inkludera en
caféteria. Skyltar är beställda och levereras förhoppningsvis till Gyda Vår.
o Tony har tagit fram ett brev som är tänkt att skickas til Högbo Bruk, om att
Gyda IHF gärna vil köpa ut marken. För att en satsning framåt så behöver vi
äga marken och inte arrendera, för t ex för att söka bygglov. Nu får man
bygglov om man har arrende, får man på fem år permanent bygglov ges inte
på arrendemark.
Ungdomssektionen
Inget att rapportera.

§ 49:15

Ekonomi
Ekonomisk rapport
46328 kr har slutredovisats från Leader.
Medlemsavgifter
o Johanna tar fram lista på de som har betalat in för att vara stödmedlemmar
och skickar till Stina.
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§ 50:15

Hänskjutna frågor från årsmötet
Ansökan RF – status
o Frågan är högaktuell och RF har årsmöte 30 maj och frågan om SIFs
medlemskap tas då upp. SvRF har sagt nej till fortsatt samarbete mellan SIF
och SvRF, trots att det var RF som tog fram avtalsförslaget. SIF accepterade
i sin helhet.
SIF har lagt ett extra ordförandekonferens på Strömsholm 10 juli där
medlemsfrågan och SIFs framtid kommer att diskuteras.

§ 51:15

Fördelning av ansvarsområden inom nya styrelsen
Punkten utgår.

§ 52:15

Övriga frågor
Klubbläder via Sjöhagens Sportwear – är på gång. Anna berättade att det kan ta två
till fyra veckor innan beställningar kan göras.

§ 53:15

Nästa möte
Nästa möte hålls torsdagen den 11 juni kl 1630 på banan i Högbo.

§ 54:15

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

Vid protokollet

Christina Engelborg
Sekreterare

Tony Bergsman
Ordförande

Anna Stattin
Justerare
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