PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

13

2015

Datum:

2016-01-21

kl 18:00

Plats: Lärkvägen 9 Sandviken

Närvarande:

Tony Bergsman, Stina Engelborg, Johanna Jablonski, Anna Stattin, Hannah
Jarl, Siri Brever, Wicky Gren och Linda Friberg samt Lena Larsson och Anita
Järvi

Ej närvarande:

Ewa Nässén och Kurt Svahn
Tävlingssektionen Linn Gilberg

Agenda
§ 125:15

Mötets öppnande
Tony hälsade alla välkomna till eftermiddagens möte.

§ 126:15

Agenda och fg mötesprotokoll
Godkändes.

§ 127:15

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

§ 128:15

Rapport från sektionerna
• Tävlingssektionen
o Att sätta samman en större och fungerande tävlingssektion står först på
agendan efter årsmötet.
• Bansektionen
o Inget att rapportera.
• Ungdomssektionen
o Tony och Wicky rapporterade att från distriktsmötet att aktiviteter för
ungdomar står i fokus.
o Siri planerar inför läger i sommar (ex augusti).

§ 129:15

Ekonomi
• Ekonomisk rapport 2015 – Johanna har skickat ut preliminärt årsresultat. Revisorn får
all bokföring av Johanna inom en vecka. Stina skickar samtliga styrelseprotokoll.
• Budget 2016 – ser snarlik ut som utfallet 2015, men några förändringar i intäkter.

§ 130:15

Hänskjutna frågor från årsmötet
• Punkten utgår.

§ 131:15

Fördelning av ansvarsområden inom nya styrelsen
• Punkten utgår.

§ 132:15

Övriga frågor
• Valberedningen kolade läget inför årsmötet. Alla ordinarie ledamöter vill fortsätta. De
som behöver tas fram förslag är tre suppleanter, två revisorer och två
revisorssuppleanter.
• Årsmötet 14 februari – proposition från styrelsen om arvode till styrelsen i form av en
avslutningsmiddag (om budgeten tillåter).
• Anna beställer fika till årsmötet.
Tony skickar ut verksamhetsplanen till styrelsen för genomläsning innan årsmötet.
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•

•
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Distriktsförbundet – RF kräver att Islandshästförbudet ska vara som övriga idrottsSverige. Mötet som hölls i Dalarna beslutade att DF har säte i Dalarna, då Dalarnas
län har fler medlemmar än Gävleborgs län. Namnet blir GäveDala Islandshäst
Förbund (GDIF). Föreslaget är att det sätts in 10 kr per medlem i GDIF. Varje
förenings årsmöte ska besluta om avgift och representanter.
Sandvikens kommun kallar till möte om Framtidens Idrottsförening 15 februari, Tony
går å Gydas vägnar.
Industriprofil – vi annonserar att vi har möjlighet att trycka kläder mm hos
Industriprofil på årsmötet. Siri kollar de sista detaljerna.

§ 133:15

Nästa möte
Nästa möte hålls efter årsstämman.

§ 134:15

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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