PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Datum: 20 juni 2016

6

2016

kl: 18:00

Plats: Gyda-banan, Högbo

Närvarande:

Tony Bergsman, Stina Engelborg, Anna Stattin, Kurt Svahn och
Wicky Gren och Hannah Jarl

Ej närvarande:

Johanna Jablonski, Linda Friberg, Malin Olsson, Siri Brever, Eva
Mikaelsson

Bilagor:

Besluts och aktivitetslogg

Agenda
§ 50:16

Mötets öppnande
Tony hälsade alla välkomna.

§ 51:16

Agenda
Godkändes. Wicky är justerare.

§ 52:16

Mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes.

§ 53:16

Ekonomi
45 personer har hittills löst anläggningskort, varav sex stycken
familjekort.
Rapporten kommer efter halvårsslutet.

§ 54:16

Besluts och aktivitetslogg
Se bilaga.

§ 55:16

Fördelning av ansvarsområden inom nya styrelsen
Inget att rapportera.

§ 56:16

Frågor från SIF och GDIF
Inget att rapportera.
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§ 57:16

Rapport från sektionerna
• Bansektionen
o Renoveringen att klubbstugan vilar tills vidare. Vi behöver
göra en lista på saker att göra och sedan kalkylera
kostnader för fortsatt renovering.
Både passbanan och ovalen behöver harvas, vattnas och
vältas.
• Tävlingssektionen
o Tony rapporterade att det ser ut att lösa sig med
funktionärer till Gyda Höst – anmälningar till listor kommer
ut.
BESLUT: vi kör Gyda Höst .
Nya regler kommer då att gälla, information har gått ut från
SIF (Tony föredrog dessa, finns beskriva på SIFs hemsida).
Gyda Höst kommer att bli en nivå två eller tre, beroende på
hur många domare som ska döma.
Johanna Löthman kommer att vara veterinär till Gyda Höst.
• Ungdomssektionen
o Inget att rapportera.
• Marknadssektion
o Gydas facebooksida administreras nu även av styrelsen.
Gyda.nu kommer att flyttas från 100% media till one.com –
Lotta Olsson ordnar.
• Cafeteria
o Försäljningen på Gyda Vår var okej. Fika till funktionärer
hanteras separat, så lite missförstånd uppstod. Cafeteriagänget behöver ha en domarvärd, så att service med mat
och fika till funktionärer flyter bättre.
• Utbildning
o Inget att rapportera.

§ 58:16

Övriga frågor
Ordförandekonferens i samband med SM i Norrköping 8 juli, Tony åker
troligen.

§ 59:16

Nästa möte
Datum: vecka 31, torsdag 4 augusti
Klockan: 16:30
Plats: Gyda-banan

§ 60:16

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

Christina Engelborg
Protokollförare

Tony Bergsman
Ordförande

Wicky Gren
Justerare
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