PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

6

2015

Datum:

2015-06-11

kl 16:30

Plats: Gyda-banan, Högbo Sandviken

Närvarande:

Tony Bergsman, Stina Engelborg och Linn Gillberg

Ej närvarande:

Wicky Gren, Anna Stattin, Hannah Jarl, Kurt Svahn, Johanna Jablonski, Ewa
Nässén, Siri Brever, Elin Hedman, Linda Friberg och Ida Göthe

OBS! MÖTET ÄR EJ BESLUTSFATTANDE, DÅ DET EJ ÄR FEM STYRELSEMEDLEMMAR
NÄRVARANDE.

Agenda
§ 55:15

Mötets öppnande
Tony hälsade alla välkomna till kvällens möte.

§ 56:15

Agenda och fg mötesprotokoll
Godkändes.

§ 57:15

Val av justerare för mötesprotokoll
Ordförande justerar protokollet.

§ 58:15

Rapport från sektionerna
Tävlingssektionen
o Gyda Vår – endast positiv återkoppling har hitills inkommit till styrelsen och
tävlingssektionen. Några erfarenheter till förbättringar, ex mat- och
fikakuponger till domare och övriga funktionärer bör delas ut.
o Linn meddelade att både Ida Göthe och Lena Göthe tyvärr kliver av med
omedelbar verkan från tävlingssektionen. Nya krafter inkl en ny samordnare
för sponsring behövs. Oklart hur Ulla-Lena Larsson ställer sig inför framtiden.
o Gyda Höst – anmälningslistor för funktionärer behöver göras samt ansvarig
för att sköta IceTest/sekretariatet behövs samt sponsorer behöver ordnas
inför hösttävlingen.
o Både Ida Göthe och Linn Gilberg har klarat domareximinationen och är nu
godkända lokaldomare. Styrelsen ska se över hur Gyda kan sponsra
utbildningen. Det ska finnas tidigare beslut om att Gyda har /ska betala
utbildning av domare i Gyda (se gamla styrelseprotokoll).
o Kvarstår av redovisnignen av Gyda Vår är domarnas och veterinärens
kostnader.
o Cafeteria - Mycket bra återkoppling har erhållits kring Gyda Vårs cafeteria,
försäljningen uppgick till ca 8.938 kronor över båda dagarna. Pengarna sätts
in på kontot av Tony.
Bansektionen
o Tony har kontakt med Sandviken Kommun angående bygglov för banan. Det
verkar som om Gyda måste söka nytt bygglov för att behålla banan. Tony för
även en dialog med Högbo Bruk AB angående köp av marken.
o Byggnad från Sandvik – Tony har nu fått godkännande av Sandvik Mining
om att få en barack till klubben under juli månad. Tony ansöker om bygglov
från Sandvikens Kommun å klubbens vägnar.
Ungdomssektionen
Inget att rapportera.
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§ 59:15

Ekonomi
Ekonomisk rapport - Johanna har skickat en preliminär resultatrapport för halvår 1.
Se bilaga 1.
Medlemsavgifter - Gyda har sex stycken stödmedlemmar som har betalat in direkt till
klubben. Via SIF är vi 141 stycken.

§ 60:15

Hänskjutna frågor från årsmötet
Ansökan RF – vilar i avvaktan på SIFs förhandling med SvRF.

§ 61:15

Fördelning av ansvarsområden inom nya styrelsen
Punkten utgår.

§ 62:15

Övriga frågor
Klubbläder via Sjöhagens Sportwear ska vara på gång. Anna har rapporterat in att vi
inte har fått någon bekräftelse än. Tony kollar med Sjöhagen varför det dröjer.
Hästens Dag 16 augusti på Gävletravet - förfrågan har kommit in och Gyda har
anmält sig att deltaga. Tony samordnar.

§ 63:15

Nästa möte
Förslag på nästa mötesdatum samordnas av Stina, förslagsvis vecka 26.

§ 64:15

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

Vid protokollet

Christina Engelborg
Sekreterare

Tony Bergsman
Ordförande
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