PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Datum: 14 september 2016

8

2016

kl: 18:30

Plats: Gyda-banan, Högbo

Närvarande:

Tony Bergsman, Stina Engelborg, Anna Stattin, Wicky Gren,
Linda Friberg Malin Olsson, Eva Mikaelsson, Siri Brever samt
tävlingskommittén - Linda Bendiksson, Johanna Svahn, Jessica
Fästh Lundman och Jenny Norrå.

Ej närvarande:

Johanna Bergh, Hannah Jarl och Kurt Svahn

Bilagor:

Besluts och aktivitetslogg

Agenda
§ 72:16

Mötets öppnande
Tony hälsade alla välkomna.

§ 73:16

Agenda
Godkändes.
Siri Brever är justerare.

§ 74:16

Mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes.

§ 75:16

Ekonomi
Johanna har rapporterat att intäkter från tävlingarna var på ca 83.000,
men sista redovisningen med alla kostnader är inte klart. Tills nästa möte
bör redovisningen vara klar. På konto finns i dag 100.976 kr. Prognosen
ligger på vinst på ca 47.000, det är dock innan klubbstugan har
genomgått nödvändiga investeringar i innertak, golv och el. 2038 kr finns
i kassan.

§ 76:16

Besluts och aktivitetslogg
Se bilaga.

§ 77:16

Fördelning av ansvarsområden inom nya styrelsen
Punkten utgår.

§ 78:16

Frågor från SIF och GDIF
Inget att rapportera.
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§ 79:16

Rapport från sektionerna
• Bansektionen
o Förslag finns på att bygga startboxar, till en kostnad av ca
10.000 kr för material. Styrelsen beslutade att göra
investeringen. Wicky och Tony sköter det administrativa
och Robert Gren har erbjudit sig att bygga.
Till klubbstugan behövs en värmepump. Investeringen
prioriteras före innertak. Styrelsen beslutade att göra
investeringen, Tony tar in offerter. Uppskattad kostnad är
ca 20.000 kr.
• Tävlingssektionen
o Gyda Höst: erfarenheter från administrationen dryftades.
Det var bra att vi hade ryttarservice och inget spring i
sekretariatet. När man väl kan systemet är det relativt lätt
att sköta systemet.
Gyda oktober kval: lärdomar från hösttävlingen har tagits
tillvara och anmälnings- och ändringsregler har justerats
och stramats upp. Efter sista anmälningsdag är endast
strykningar tillåtna.
som tack för deltagande som funktionär så kommer Eva att
ordna chokladprovning.
o Stort tack till johanna Svahn som ordnade
hästorienteringen den
• Ungdomssektionen
o Inget att rapportera.
• Marknadssektion
o Tony ber Lotta uppdatera hemsidan med aktuell info inför
tävling mm.
• Cafeteria
o Eva, Pia och Lisa kör fiket på oktobertävlingen, Linda fixar
funktionsärsmat.
• Utbildning
o Inget att rapportera.

§ 80:16

Övriga frågor
Stina tog upp för övriga styrelsemedlemmar att varje medlem för redan
nu tänka om man vill ställa upp i styrelsen inför 2017. Valberedningen
påbörjar säkert sitt arbete inom några månader.

§ 81:16

Nästa möte
Datum: vecka 42, söndagen den 23 oktober
Klockan: kl 16.00
Plats: Gyda-banan

§ 82:16

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

Christina Engelborg
Protokollförare

Tony Bergsman
Ordförande

Siri Brever
Justerare
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