Protokoll
Styrelsemöte den 2017 05 08

Närvarande:
Lena Liedberg
Gisela Vanhanen
Sven Bjerén
Annelie Silvander
Åsa Wängdahl

Förhinder:
Suzanne
Helen

§1

Mötets öppnande
Elisabeth förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§2

Val av sekreterare
Elisabeth valdes till mötesesekreterare

§3

Val av justerare
Att justera dagens protokoll valdes Gisela

§4

Genomgång av föregående mötesprotokoll
Protokoll från föregående styrelsemöte godkändes och lades till handlingarna.

§5

SIF- frågor
Distriktsfrågan och Idrott On line? (ett arbetsrum i SIF:s hemsida)
Vi skickar meddelande till SIF - vi vill ha ett arbetsrum kontakta Åsa Wängdal
FB-sidan finns för ordföranden
SISU information lyftes.

§6

Ekonomi
Ok ekonomi tas upp vid nästa möte med Helga.
GHP aktieägartillskott förklarades
Skyltning behövs på anläggningen. Frågan ligger hos anläggningsansvarig.

§7

Utbildning
14-15 oktober Baskurs ok för Anna Rudbäck
Domarsekreterarkurs light Ok med Barbro el Janne halvdag inkl passOktober
SISU bokför det vi gör.

§8

Anläggning
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El – arbetet pågår.
Sladda efter ridningen - hur löser vi det? För att göra banan tillgänglig. Ev Sladdning en
g/vecka . Anläggningsansvarig funderar på frågan till nästa möte.
§9

Ungdom
Läger Tanya klart
Träning ? FB ungdom?

§10

Tävling.
Tävling i juni Pass 3 juni
Kvällskval Nivå två försäkringsfrågan Gisela tar kontakt med Heltén
Fråga Eva om café 7 juni
Regional 2 september Organisation Tävlingsgruppen kallar till möte med föreningarna
före semestrarna
Varje förening tar fram funktionärer
Saknas en nationell domare.
VSM utvärdering
o Hotellet på Säve inte ok frukost
o Domarnas Hotell 11 positiv respons
o Domarnas placering + andra människor som står i vägen. ( badvaktstolar ) Ljudet
utefter passbanan. Ev Stora poängtavlor ev på stolpar
o Protester ska diskuteras i Collecting ring
o Jorbruksverket och SIF
o Möte domare o veterinär på tävling
o Organisation och bemanning - involvera föreningarna
o Anläggning före och efter tävling ska läggas in i funktionärsschemat

§10

Hemsidan, kommunikation och info
se ovan f

§11

Övriga frågor

§12

Nästa möte tel möte 11/6 kl 20 Annelie har förhinder

Tävlingsmöte kommer från Gisela och Mats före semestrarna

Ordförande

Sekreterare

Styrelsemöte

Justerare
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