PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

7

2015

Datum:

2015-07-11

kl 17:00

Plats: Gyda-banan, Högbo Sandviken

Närvarande:

Tony Bergsman, Stina Engelborg, Wicky Gren, Anna Stattin, Hannah Jarl och
Siri Brever

Ej närvarande:

Kurt Svahn, Johanna Jablonski, Ewa Nässén, Elin Hedman och Linda Friberg

Agenda
§ 65:15

Mötets öppnande
Tony hälsade alla välkomna till kvällens möte.

§ 66:15

Agenda och fg mötesprotokoll
Godkändes.

§ 67:15

Val av justerare för mötesprotokoll
Linda Friberg justerar protokollet jämte ordförande Tony Bergsman.

§ 68:15

Rapport från sektionerna
Tävlingssektionen
o Då det nu bara är Linn Gilberg i tävlingssektionen, så behöver vi göra en
förstärkning i gruppen omgående. Tony ber Lotta skriva på hemsidan. Det
behövs ca 4-5 personer i tävlingssektionen.
Bansektionen
o Tony återberättade att Gyda måste söka nytt bygglov för att behålla banan.
Den nya bygglovshandläggaren på Kommunen har informerat Tony att
denne ska förbereda för ett permanent bygglov. Tony har även träffat Arne
Anderstedt, VD på Högbo Bruk AB angående långtidsarrende (50 år) på
marken. Högbo Bruk stödjer oss fullt ut i vår verksamhet.
o Byggnaden från Sandvik är redo att fraktas så snart bygglovet är ordnat.
Samordning av transport behöver göras. Stina o Tony kollar upp vilka som
kan hjälpa till, alt vilka vi ska begära in offerter ifrån.
o Ridning på hela anläggningen sker alltid med hjälm! Meddelande på
hemsidan publiceras.
Ungdomssektionen
Inget att rapportera.

§ 69:15

Ekonomi
Ekonomisk rapport - Johanna har skickat en preliminär resultatrapport för halvår 1.
107.489,09 kr finns på kontot per 5 juli. Alla kostnader för Gyda Vår har inte kommit
in än, men det ser bra ut. Se bilaga 1.

§ 70:15

Hänskjutna frågor från årsmötet
Ansökan RF – SIF har tecknat ev temporärt avtal med SvRF. Gyda har upp detta
efter hösttävlingen, så Tony kan få mer information från SIF extra
ordförandekonferens under SM.

§ 71:15

Fördelning av ansvarsområden inom nya styrelsen
Samtliga styrelsemedlemmar ska till hösten ha bestämt vilka områden/frågor som
denne vill engagera sig mer i.
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§ 72:15

Övriga frågor
TREC-medlemskap – SIF har startat en sektion för TREC. Tony lyssnar in vad SIF
berättar om ärenden senare.
Shopen hos Sjöhagens Sportwear är fortfarande inte klar. Både Tony och Anna har
varit i kontakt med Sjöhagen. De får ett försök til på sig, annars hittar vi en ny
leverantör.
Hästens Dag 16 augusti på Gävletravet – Gyda kommer att deltaga och vi har tillgång
till 10 stycken boxar. Vi har en halvtimme på förmiddagen och en halvtimme på
eftermiddagen att visa upp islandshästen. Siri försöker få till en ungdomskadrilj. Stina
fixar informationspaket att dela ut.
Kommunen har skickat blanketter för att söka Kontantstöd för 2015 som ska vara
inne senast 15 september. Stina och Tony ordnar med detta.
Föreningen skulle behöva ett Swedbank-kort för att kunna ta ut och sätta in pengar
på kontot. Johanna och Tony får i uppdrag att ordna detta. Kostnad är ca 300-400 kr
per år.
Alla dokument (reseersättning, sponsring mm) finns nu att läsa och ladda ner på
hemsidan – under rubriken Om oss/dokument.

§ 73:15

Nästa möte
Nästa möte hålls söndagen den 2 augusti kl 17.00 på Gyda-banani Högbo, Sandviken.

§ 74:15

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

Vid protokollet

Christina Engelborg
Sekreterare

Tony Bergsman
Ordförande

Linda Friberg
Justerare
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