PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

10

2015

Datum:

2015-10-04

kl 18:00

Plats: Gyda-banan, Högbo Sandviken

Närvarande:

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

Ej närvarande:

Johanna Jablonski, Kurt Svahn och Ewa Nässén

Agenda
§ 85:15

Mötets öppnande
Tony hälsade alla välkomna till kvällens möte.

§ 86:15

Agenda och fg mötesprotokoll
Godkändes.

§ 87:15

Val av justerare för mötesprotokoll
Hannah Jarl justerar protokollet jämte ordförande Tony Bergsman.

§ 88:15

Rapport från sektionerna
Tävlingssektionen
o Kallelse till tävlingsseminarium med SIF 6-7 november i Södertälje. För
närvarande vet vi inte vilka (om någon) från Gyda kan åka. Tony kollar med
Linn.
o Pia Johansson kommer att vara sjukvårdsansvarig på tävlingar, första
hjälpen-väska med nödvändiga saker köps in.
Bansektionen
o Det mockas dåligt på anläggningen – trots att nya skyltar har satts upp!
Påminnelse bör gå ut till medlemmar och de som bokar banan.
Ungdomssektionen
o För närvarande är det endast Siri och Anna Tjernström som jobbar med
tävlingen den 11 oktober – alla andra har hoppat av. Planerna ligger dock,
funktionärer finns i stort sett till alla positioner.
Siri köper in tröjor de som engagerar sig i ungdomssektionen.

§ 89:15

Ekonomi
Ekonomisk rapport – Johanna meddelar resultat via mail efter mötet. Inga
förändringar i läget mot föregående möte.

§ 90:15

Hänskjutna frågor från årsmötet
Banans finansiering - styrelsen fattade följande beslut kring banans finansiering:
Säsongkort kommer att införas på Gydas ridanläggning från och med 2016, perioden
blir kalenderår; 1 januari – 31 december 2016. Banan sladdas och underhålls mellan
april och oktober.
Avgifter:
Person
o Fullvärdig medlem SIF/Gyda per person
o
o

Familjekort (max tre personer skrivna på samma adress)
Icke medlem samt support- och stödmedlem

Kurs – per dag
o Bokad av medlem (oavsett medlemskap)
o Icke medlem som går kurs
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400 kr
700 kr
1200 kr
500 kr
100 kr
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Kalkyl
Årlig kostnad att sköta banan ligger på ca 70.000 kr
Anläggningskort beräknas finansiera ca häften av kostnaderna för att driva Gydabanan.
Grundberäkning är 50 säsongskort till anläggningen för fullvärdiga medlemmar samt
30 kurser á 500 kr.
50*400 = 20.000 kr
30*500 = 15.000 kr
Totalt = 35.000 kr
§ 91:15

Fördelning av ansvarsområden inom nya styrelsen
Punkten utgår

§ 92:15

Övriga frågor
Klubbshopen / klubbkläder – Siri har kontakt med Industriprofil och beställer att
logotypen/dekal (schablonen) finns i stor och liten storlek tillgängliga för tryck.

§ 83:15

Nästa möte
Nästa möte hålls söndagen den 25 oktober kl 17.00 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

Hannah Jarl
Justerare
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