PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

9

2015

Datum:

2015-08-30

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
§ 75:15

Mötets öppnande
Tony hälsade alla välkomna till kvällens möte.

§ 76:15

Agenda och fg mötesprotokoll
Godkändes.

§ 77:15

Val av justerare för mötesprotokoll
Anna Stattin justerar protokollet jämte ordförande Tony Bergsman.

§ 78:15

Rapport från sektionerna
Tävlingssektionen
o Gyda Höst: Styrelsen tycker att trots att datorn krånglade och att det blev lite
strul med startlistorna att tävlingen flöt på bra. Beroende på veterinärens
närvaro kan tidsplaneringen behövas göras om i framtiden, ex femgång och
passlöp tidigareläggs. Kaféterian har gått mycket bra, ca 10.000 kr plus i
kassan.
Önskan finns att anordna några kvaltävlingar under hösten.
Bansektionen
o Tony rapporterade att banan ser bra ut. Arbetet med nya klubbstugan ska
fortsätta under hösten. Taket ska läggas, vilket planeras till 5-6 september.
Ungdomssektionen
o Siri berättar att U-sek anordnar prova-på-tävling den 11 oktober.
Det planeras för en Ungdomsdag och en bio-kväll under hösten.
2016 önskar styrelsen att Gyda är med i Lag-SM. Siri kan vara lagledare,
Wicky tränare.
I övrigt önskar Ungdomssektionens styrelse och aktiva egna tröjor med
Gydas logotype och ”ungdom”. Finansiering sker av ungdomarnas kassa. Siri
samordnar.

§ 79:15

Ekonomi
Ekonomisk rapport – Johanna rapporterar att vi nu har 73.736,96 kronor på kontot
(efter Gyda Höst). I kontantkassan finns 2.178 kronor. Allt ser bra ut.

§ 80:15

Hänskjutna frågor från årsmötet
Banans finansiering behöver beslutas om. Tony skickar ut de förslag som finns på
finansiering. Det finns tre förslag: höja medlemsavgiften med ca 135 kr, bokning av
banan medlem 500 kr, icke medlem 1500 kr, anläggningskort 250 kr för medlem,
1000 kr för icke-medlem. Styrelsemedlemmarna ska till nästa möte ha satt sig in i
detalj för att kunna fatta beslut om detta på nästa styrelsemöte.
Banan kommer att vara öppen vår, sommar och höst – ridning under vintern får
endast ske om banan är i sådant skicka att den håller för det.
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§ 81:15

Fördelning av ansvarsområden inom nya styrelsen
Elin Hedman har avsagt sig platsen i styrelsen. Styrelsen föreslår att Hannah Jarl går
in i Elins plats.
Tävling: Hannah och Wicky
Information & kommunikation: Stina
Ekonomi: Johanna
Banan: Tony, Kurt och Wicky
Kaféteria: Linda
Ungdom: Siri
Utbildning: Anna
Klubbshop: Siri och Anna

§ 82:15

Övriga frågor
Tony och Stina skickar in papper till Sandvikens kommun senast 15/9 för att få
föreningsstöd; verksamhetsplan 2016, årsredovisning och revisionsberättelse.
Gyda är nu medlem i RF och har IOL. Nästa steg är att ta kontakt med Gästriklands
Idrottsförbund. Tony tar kontakt och ser över möjligheter till vilka bidrag som vi kan få.
Gyda behöver en krishanteringsplan och vid varje tävling en sjukvårdare. Stina och
Tony tar fram en och går igenom med styrelsen vid ett senare möte.
Ekonomiskt bidrag till medlemmar som har gått domarkurs diskuterades. För att få
bidrag ska domarna döma tre tävlingar gratis hos Gyda. Det råder viss förvirring om
vad som har beslutats om tidigare mellan domaraspiranter och tidigare
ordförande/styrelse. Tony kollar upp vad som finns beslutat.
Johanna och Tony försöker stämma träff med revisorn Kicki Westerberg för att få en
genomgång av bokföringssystemet inför hösten och vinterns revision.
Takläggningsfest och medlemsträff planeras till lördagen den 26 september kl 15.00.
Egen medhavd mat, klubben bjuder på kaffe och kaka. Anna och Wicky planerar
lekar!

§ 83:15

Nästa möte
Nästa möte hålls söndagen den 4 oktober kl 18.00 på Gyda-banan i Högbo, Sandviken.

§ 84:15

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

Vid protokollet

Christina Engelborg
Sekreterare

Tony Bergsman
Ordförande

Anna Stattin
Justerare
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