PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

12

2015

Datum:

2015-12-06

kl 14:00

Plats: Gyda-banan, Högbo Sandviken

Närvarande:

Tony Bergsman, Stina Engelborg, Johanna Jablonski, Anna Stattin och Kurt
Svahn

Ej närvarande:

Wicky Gren, Hannah Jarl, Siri Brever, Linda Friberg Ewa Nässén och
Valberedningen samt Tävlingssektionen Linn Gilberg

Agenda
§ 115:15

Mötets öppnande
Tony hälsade alla välkomna till eftermiddagens möte.

§ 116:15

Agenda och fg mötesprotokoll
Godkändes.

§ 117:15

Val av justerare för mötesprotokoll
Johanna justerar protokollet jämte ordförande Tony.

§ 118:15

Rapport från sektionerna
• Tävlingssektionen
o Tony och Lotta var på SIFs tävlingsseminarium i Södertälje 6-7 november.
2016-års SM arrangeras av Dyggur går i Norrköping vecka 27.
Tävlingssektionen med intresserade bör sätta sig ner i en eftermiddag i
januari, innan årsmötet, och lägga en strategi för tävlingar framöver.
• Bansektionen
o Klubbstugan ska göras i ordning under vintern. Tony har pratat med SIFs
passklubb om att få passbanan certifierad för nationella tävlingar.
Martin Jäderström har hjälpt till att slå sly med traktor runt gamla banan, med
mycket fint resultat.
• Ungdomssektionen
o Ungdomsdag hölls 28 oktober, Anna rapporterade om att det var nio stycken
ungdomar som deltog och att det var en lyckad dag.
Den 20 december anordnas en biokväll för ungdomarna.

§ 119:15

Ekonomi
• Ekonomisk rapport – Johanna rapporterar att det finns 53.618,75 kr på kontot. Gyda
Höst drog in 37.000 kr samt 4.000 kr i kaféterian.
Sponsringen av SM-ryttare gick på 7.000 kr.
Johanna väntar på att Siri ska skicka in sista redovisningen, sedan är vi redo för att
göra årsbokslut.

§ 120:15

Hänskjutna frågor från årsmötet
• Punkten utgår.

§ 121:15

Fördelning av ansvarsområden inom nya styrelsen
• Punkten utgår
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§ 122:15

Övriga frågor
• Utbildning i föreningskunskap sker i februari-mars 2016.
• Ordförandekonferens – Tony rapporterade om samarbetet med Ridsportförbundet
och SIF hoppas att samarbetsavtal med SvRF ska finans på plats snart. SIF kommer
att delas in i distrikt enligt RFs modell; Gävle-Dala kommer att vara ett distrikt
(Dalarna, Hälsingland & Gästrikland). Föreningar i distriktet blir Gyda, Gnyfari, Edda,
Oda-Raudka och Odinn.
• Gydas försäkring täcker det mesta, men vi behöver skriva tydliga skyltar om vad som
gäller för att skydda oss vid eventuella skador. Den som bokar banan måste även ha
en försäkring! Gydas försäkring täcker inte om någon annan har bokat banan och
något händer, ex vid utbildningar. En bokningsbekräftelse med regler och villkor bör
tas fram.
• Kurt har bokat snöröjning inför vintern.
• Årsmötet sker den 14 februari kl 15.00 på Lars-Hansgården. Tony skickar ut kallelsen
till styrelsen för genomläsning, förändring kommer att ske av stadgar då vi behöver
anpassa till Riksidrottsförbundets stadgeregler.
• Geadingakneppi-kurs med Haffi Gislason kommer att ordnas i vår.
• Budget-möte hålls, Stina, Johanna och Tony gör budgetförslag och delger styrelsen
på nästa möte.

§ 123:15

Nästa möte
Nästa möte hålls torsdagen den 21 januari kl 18.00, preliminär plats på Gyda-banan.

§ 124:15

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

Vid protokollet

Christina Engelborg
Sekreterare

Tony Bergsman
Ordförande

Johanna Jablonski
Justerare
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