PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

11

2015

Datum:

2015-10-25

kl 17:00

Plats: Gyda-banan, Högbo Sandviken

Närvarande:

Tony Bergsman, Stina Engelborg, Wicky Gren, Linda Friberg och Johanna
Jablonski

Ej närvarande:

Siri Brever, Anna Stattin, Hannah Jarl, Ewa Nässén och Kurt Svahn

Agenda
§ 95:15

Mötets öppnande
Tony hälsade alla välkomna till kvällens möte.

§ 96:15

Agenda och fg mötesprotokoll
Godkändes.

§ 97:15

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

§ 98:15

Rapport från sektionerna
• Tävlingssektionen
o Tävlingsseminarium med SIF 6-7 november i Södertälje. Tony har anmält
och åker.
o Sponsring SM-deltagare; 8 deltagare kan nu få sponsring om 1000 kr per
person. Stina tar fram en blankett för SM-deltagarna att fylla i och sedan
måste de skicka in uppgifter till Johanna för att få pengar insatta på sina
konton.
• Bansektionen
o Rida på banan för den som har häst i stallet Högbo Bruk (på hemsidan står
det att bara islandshästar får rida på ovalerna). Styrelsen beslutade att säga
nej för tillfället. Frågan tas upp vid ett senare tillfälle.
• Ungdomssektionen
o Ungdomsdag planerat 28 oktober, Siri är kontaktperson.

§ 99:15

Ekonomi
• Ekonomisk rapport – Johanna rapporterar vi har 71.666 kr på kontot. Allt har kommit
in efter tävlingarna. Ytterligare 4.160 kr ska sättas in från kafeterian (Tony sätter in).

§ 100:15

Hänskjutna frågor från årsmötet
• Punkten utgår.

§ 101:15

Fördelning av ansvarsområden inom nya styrelsen
• Punkten utgår

§ 102:15

Övriga frågor
• Utbildning i föreningskunskap Gästriklands IF. Tony samordnar och bokar in datum
(ex en lördag eller söndag eftermiddag i november-december). Förslag lördag 21
november.
• Ordförandekonferens 28 november. Tony är anmäld och åker.
• Medlemsinformation läggs ut på hemsidan under vecka 44.
• Styrelsen planerar att göra en avslutningsmiddag tillsammans med tävlingssektionen
och kafeteriagänget innan årsslutet (10+1+3 = 14 personer).
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§ 103:15

Nästa möte
Nästa möte hålls söndagen den 6 december tid och plats bestäms senare.

§ 104:15

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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