PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

8

2015

Datum:

2015-08-01

kl 17:00

Plats: Gyda-banan, Högbo Sandviken

Närvarande:

Tony Bergsman, Stina Engelborg, Wicky Gren, Anna Stattin, Linda Friberg,
Johanna Jablonski och Siri Brever

Ej närvarande:

Hannah Jarl, Kurt Svahn, Ewa Nässén och Elin Hedman

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
Wicky Gren justerar protokollet jämte ordförande Tony Bergsman.

§ 68:15

Rapport från sektionerna
Tävlingssektionen
o Gyda Höst – alla funktionärer är planerade, styrelsen ser dock att vi gärna
har fem domare. Siri kollar med Anna Åhsberg. Får vi ihop två domare och
fyra domarsekreterare så kör vi på det. Linda tar kontakt med cafeteriagänget
och kollar så att all mat är planerad. Stina kollar sponsring.
o Klubbmästare måste utses genom att en Vuxen, en Ungdom och ett Barn
rider både Gyda Vår och Gyda Höst – alla måste ha ridit en töltgren och en
gångartsgren. Sammanlagda poängen på de fyra grenarna blir
Klubbmästare. Utöver det utses en Passmästare. Wicky och Linn fixar
pokaler och rosetter.
o Funderingar och önskan finns om ytterligare en hösttävling, ev ett SM-kval
som en endagars.
Bansektionen
o Byggnaden är nr på plats, det som saknas är det sista på taket som fixas
innan vintern. Björks Åkeri körde med kran, faktura skickas till föreningen.
o Banan är i bra skick inför tävlingen, dock behöver det rensas på ogräs på
innerplan.
Ungdomssektionen
o 2015 är ett mellan år, planer och nya idéer. Aktiviteter för hösten samordnas
av Siri.

§ 69:15

Ekonomi
Ekonomisk rapport – 105.289,29 kr finns på kontot. Utöver det finns det kontanter
som inte är redovisade än. Det enda som inkommit under sommaren är elräkning.

§ 70:15

Hänskjutna frågor från årsmötet
Utgår tillsvidare

§ 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
Shopen hos Sjöhagens Sportwear utgår de har fortfarande inte hört av sig! Vi
använder Industriprofil i stället. Siri har haft kontakt med dem och katalog finns
Hästens Dag 16 augusti på Gävletravet – Siri beställer t-shirtar till kadriljgänget och
t-shirtar till Gyda Höst. Beslut att köpa in till en kostnad upp till 10.000 kr. Karina
Eklund kommer dessutom med någon häst för barnridning. Siri agerar speaker.
Önskan är även att köra passlöp med minst två hästar.

§ 73:15

Nästa möte
Nästa möte hålls söndagen den 30 augusti kl 17.00 på Gyda-banan i Högbo, Sandviken.

§ 74:15

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

Vid protokollet

Christina Engelborg
Sekreterare

Tony Bergsman
Ordförande

Wicky Gren
Justerare
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