PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Datum: 8 maj 2016 kl: 10:00

4

2016

Plats: Gyda-banan, Högbo

Närvarande:

Tony Bergsman, Stina Engelborg, Johanna Jablonski, Anna
Stattin, Linda Friberg, Kurt Svahn och Wicky Gren

Ej närvarande:

Siri Brever, Malin Olsson, Eva Mikaelsson och Hannah Jarl

Bilagor:

Besluts och aktivitetslogg

Agenda
§ 34:16

Mötets öppnande
Tony hälsade alla välkomna.

§ 35:16

Agenda
Godkändes, Anna är justerare.

§ 36:16

Mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes.

§ 37:16

Ekonomi
Kassa har 2.660 kr / Bankgiro – 60.314, 48 kr finns på Swedbank.
28 personer har betalat in anläggningskort varav fyra familjekort
Johanna skickar listan till Tony för publicering på hemsidan och listan
sätts upp på anslagstavlan.

§ 38:16

Besluts och aktivitetslogg
Tony har köpt rosetter.

§ 39:16

Fördelning av ansvarsområden inom nya styrelsen
Vice Ordförande – Wicky Gren
Utbildningssektion – vilar
Ungdomssektion – Siri Brever
Marknad, information & kommunikation – Stina Engelborg
Ban- & anläggningssektion – Tony Bergsman (Kurt Svahn)
Tävlingssektion – Tony Bergsman (Hannah Jarl, Malin Olsson, Stina
Engelborg)
Cafeteria – Linda Friberg (Eva Mikaelsson)

§ 40:16

Frågor från SIF och GDIF
Inget att rapportera.
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§ 41:16

Rapport från sektionerna
• Bansektionen
o Städ- och byggdagar är nu satta till onsdagkvällar och
lördageftermiddagar under maj.
Staketet på passbanan behöver riktas om. Jordborr behövs
för att få ner
o Internet wi-fi kostar 1300 för en router, sedan 299 kr i
månaden.
o Kurt och Tony berättade att vi har fått fyllning (jordmassor)
efter rensning av Högbovägen. Tanken är att göra en
gaedingabana på gamla banan i framtiden.
o Vid parkeringen har vi även fyllt ut med jord vid
parkeringen/stenröset. Plan finns att göra om parkeringen
och förbereda för ev boxar – i framtiden.
• Tävlingssektionen
o I dag finns det ingen egentlig tävlingssektion trots försök att
samla personer, det är fortsatt tunt i engagemang.
Det är funktionärer på alla positioner till Gyda Vår och
priser har Linda B, Linda F och Malin O fixat, Tony har
ordnat rosetter.
• Ungdomssektionen
o Inget att rapportera.
Siri har ej uppdaterat kring lägret som planerats.
• Marknadssektion
o Inget att rapportera
• Cafeteria
o Allt under kontroll inför tävlingen. Frågetecken kring
vegetariska alternativ. Bruksmässen bidrar med en rätt per
dag till reducerat pris.
• Utbildning
o Inget att rapportera.

§ 42:16

Övriga frågor
Hästens Dag sker i augusti och Gyda kommer att deltaga.
Tony berättar att TREC-intresse (orientering med häst) finns och
samarbete med OK Hammaren kan göras. I så fall håller vi till i Högbo.
Johanna Svahn samordnar.
Frågan har åter kommit upp om att låta storhästryttare (tre personer
uppstallade på Högbo Bruk) att rida på Gydas bana. En oenig styrelse
beslutade att ha en testperiod – förutsättning är att endast gamla banan
används och att ryttarna måste vara medlemmar i Gyda och lösa
anläggningskort. Nya ovalen och passbanan får ej användas.
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§ 43:16

Nästa möte
Datum: måndagen den 20 juni
Klockan: 18:00
Plats: Gyda-banan

§ 44:16

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

Vid protokollet

Christina Engelborg
Protokollförare

Tony Bergsman
Ordförande

Anna Stattin
Justerare
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