Protokoll
Vestur styrelsemöte 2018-04-05
Närvarande: Elisabeth, Gisela, Lena, Per, Susanne, Tanya, Åsa
Plats: Telefonmöte

1.

Mötets öppnande
Elisabeth öppnade mötet.

2.

Val av sekreterare
Åsa valdes till sekreterare.

3.

Val av justerare
Per valdes till justerare.

4.

Föregående mötesprotokoll
Snabb genomgång av föregående mötesprotokoll gjordes av Åsa. På förra mötet behandlades
bl.a. följande punkter:
• Skrivelsen till SIF
• SIFs kommande årsmöte
• Eurohorse-montern
• Helga ta fram budget 2018
• Paysonkonto pengar
• Lokalföreningars kurser respektive Vestur-ordnade kurser
• Per skulle träffa Hanna från GHP
• Offertförfrågan på utbyggnad av islandsbanorna (Per och Johannes)
• Markering var ”egna hagar” kan få sättas upp
• Gräsklippningsproblemet
• Arbetsdagen 18/3
• Hur man skall boka islandsbanorna för träningsgrupp (Elisabeth ta med GHP)
• Ungdomsaktiviteter planering
• Tävlingar: Vestur Vår och VSM

5.

SIF
Denna punkt behandlades inte på mötet som separat punkt, men det nämndes att
Eurohorsemontern hade varit uppe på SIFs årsmöte (se ekonomi).

6.

Ekonomi
•

Eurohorse-montern. Lite vinst, återbetalning görs till de som sponsrat utifrån
sponsorstorlek. Totalkostnad blev 11 658 kronor totalt.
Diskussion om varför SIF inte kunde sponsra montern och varför de sponsrar montrar på
andra mässor. SIF har inte med Eurohorse-monter i sin verksamhetsplan för 2018, Lena
föreslog på SIFs årsmöte att den skulle stå med. Kan det vara SIF Avel som kan stå för
montern för att det är en s.k. rasmonter? Kan Vestur komma med förslag till SIF eller SIF
Avel inför nästa år? Beslut: Vestur skall göra en skrivelse till SIF/Sif Avel för nästa års
arrangemang, utarbetas i augusti.
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•

7.

Budgeten har kommit från Helga (frånvarande). Hon vill att de som planerar aktiviteter
skall lägga in budget för dessa. Tävlingarna Vestur Vår och VSM är redan med.
Växelkassa till Vestur Vår, Helga behöver veta vem som skall ta emot den.

Utbildning
•
•

8.

Inget att rapportera.
Fråga bör gå ut till lokalföreningarna om vilka utbildningar man vill att Vestur skall ordna.

Anläggning
•

•
•

•
•
•

•

9.

Per och Elisabeth har träffat Hanna från GHP 18/3. De pratade bl.a. om
o GHP har bolagsstämma 13/5.
o Rutiner för hyra av bana (Elisabeth skall fixa text till GHPs hemsida)
o Tidtagningsutrutsning.
o Pay and ride/jump.
o Paddocken kräver omvårdnad och harv-kurs om man vill använda den på
arrangemang.
o Arrendefrågan pågår.
o Gräsklippning, förhoppningsvis kan ”galoppen” hjälpa till. (Hanna skall kolla).
o Instruktioner för klubbhuset skall tas fram.
Tjällossningsproblem gör att staketarbete inte har kunnat påbörjas. Per och Sven bevakar
och ansvarar.
Säve-området kan komma att få mer fokus pga planer om att bygga en idrottsarena på
området (att ersätta Rambergsvallen). Området kan då få mer fokus som ett
rekreationsområde, vilket kan vara positivt i arrendefrågan.
Startboxarna, översyn och renovering. Sven ansvarar (inte Johannes som sas på förra
mötet).
Musikanläggningen, förstärkaren gammal. Fungerade dock ok på Landis tävling.
Avgränsning för uppsättning ”egna hagar” i samband med tävling. Inte gjort. Diskussion om
önskemål från Landi att ett staket skall sättas upp för att hindra lösa hästar försvinna ut
från området. Vestur kan inte ansvara för ett staket, det får ligga på varje arrangör att
ordna om man önskar.
Offerter på ombyggning av islandsbanorna. Offerterförfrågan för bidragsansökan ute hos
två till (förutom KST). Pers kontakt har inte haft tid. Johannes Larssons kontakt (MBS)
verkar ha inkommit med något, men detta har inte nått Vestur än.

Ungdom
•

Vestur sommarläger planeras till efter SM, preliminärt vecka 30 (27-29 juli). Viktigt med att
kommunikationen och inbjudan till lokalföreningarna blir samtidig och tydlig (information
antal platser, fördelning, anmälan), så alla har samma chans att vara med.

10. Tävling
•

Vestur vår
Full. Första startlistorna ligger ute på hemsidan.
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•

•

Sven kan inte vara med, dvs kan inte ansvara för banan, men Per kan troligen men måste i så
fall avstämning med Sven. (Jor skulle hjälpa till med banan genom att byta tjänster med Falki,
men detta verkar inte funka).
Funktionärsläget är inte alls bra. Det fattas domarsekreterare. Per skall kolla några som han
vet kan vara intresserade. Speaker saknas också, inget svar från Liselotte.
Tävlingen har bara uttagningar, inga finaler, inga priser, inga rosetter.
Tävlingsmöte för Vestur Vår 8/4, telefonmöte 20:00.
Distriktsmästerskap.
Lena har pratat med Östergötlandsdistriktet (John Ljungholm) om hur man gör där (på DM
kör man bara finaler efter placering på bestämda uttagningstävlingar, man ansöker om att få
vara med på DM, man har DM-prisutdelning på höstmötet).
Förslag från Sigur är att Vesturs DM-arrangörsuppdrag skall ambulera mellan föreningarna
och att Sigur kan ta 2018 (som en pilotomgång). Vestur får ansvarar formerna och ekonomi
(vinst/ förlust).
Skall DM ligga efter lokalföreningarnas KM så blir det i oktober.
Endagars-DM med bara finaler (liknande det som man har i Östergötland)? Eller tvådagars?
Tävlingar till grund för uttagning till DM? Officiella tävlingar inom distriktet? Vilka nivåer? Om
bara KM skall ligga till grund för DM så måste dessa vara öppna för andra föreningar? Kan ett
DM kanske påverka intresset för klubbmästerskapen?
Mötet vill ha endagars med finaler men skrivelse skall göras till lokalföreningarna om vad de
tycker. Elisabeth ansvarar för utskick.
DM-tävlingsmöte skall hållas efter lokalföreningarnas respons, lämpligen 17/5 i samband
med styrelsemöte.
VSM. Tävlingsplaneringsmöte 18/4 kl 18:00 på Säve.

11. Hemsida, kommunikation, info
•

Behandlades inte.

12. Övriga frågor
•

Inga sådana hanns med.

13. Nästa möte
Enligt tidigare bestämt till 17/5 17:30 på GHP, Säve.

Mötessekreterare: Åsa Wängdahl

Justeras (digital justering via digitalt media är tillräckligt)
Mötesordförande: Elisabeth Andreasson, godkänt 2018-04-08 via mail
Mötesjusterare: Per Tollemark, godkänt 2018-04-08 via mail

3

Protokoll
Vestur styrelsemöte 2018-04-05

4

