Vesturs styrelsemöte 2018-06-11

Närvarande: Elisabeth, Per, Lena, Helga, Gisela, Åsa.
Telefonmöte.

1. Mötets öppnande
Elisabeth öppnade mötet.

2. Val av sekreterare
Ordinarie sekreterare (Åsa).

3. Val av justerare
Lena justerar protokollet.

4. Föregående mötesprotokoll
Bl.a. behandlades på förra mötet: Ekonomi Eurohorse. Skrivelsen. Anläggning.
Sommarlägret. VSM.
Förra mötets protokoll läggs till handlingarna.

5. SIF-frågor
Skrivelse Eurohorse-montern

Lena och Elisabeth förbereder skrivelse till SIF om Eurohorsemonter-sponsring till nästa
möte. Lena har pratat med Sofie på SIF Avel och hon är positiv till att stötta för att ha en
monter på Eurohorse. Lena kollar kostnader för monter på de andra mässorna (Elmia och
SIHS), för att kunna jämföra med Eurohorse-kostnader.
Skrivelsen om Nivå 1-tävlingarnas fördelning

Skrivelsen finns framme, behöver omarbetas för att passa kommande säsongs
tävlingsplanering. Elisabeth har skrivelsen.
Vem står för skrivelserna

Vem skall stå för skrivelserna? Tidigare hade vi sagt föreningarna men nu konstaterades att
distriktsstyrelsen kan göra det enligt stadgarna.
BESLUT: Vesturs styrelse står bakom båda skrivelserna.
Ordförandekonferens 13/7

SIF ordförandekonferens kommer att hållas under SM, 13/7 kl. 14:00. Flera från Vesturs
styrelse kommer troligen att deltaga för sina föreningars räkning.

6. Ekonomi
Kassör Helga hade ordet.
VSM resultat

VSM-resultat nästan klart, några fakturor saknas än. Troligen blir det ändå plus-resultat pga
kostnaderna trots allt blev mycket lägre.
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Övrigt

Salt-faktura kommer från Elisabeth. Inkomster från Vinirs försäljning av Vesturs godis
efterfrågas.

7. Utbildning
Omstrukturering av SIFs utbildningsstege pågår. Utbildningsansvarig Lena avvaktar detta.
Trolig möjlighet till finansiering av SIF-utbildning i framtiden.
Föreningar ombeds tycka till om man vill att Vestur skall ha någon föreläsning eller ej SIFordnad ”utbildning”. Förslag från Sigur: ”Bett och inverkan” med Anders Eriksson. Lena
kollar.

8. Anläggning
Säve-områdets framtid

Elisabeth deltagit i träff med Sernekes projektledare m.fl. Skiss finns för områdets möjliga
användning (se Facebook).
Samarbetsmodell: Serneke bygger, föreningarna skaffar hyresgäster (intressenter) till t.ex.
område veterinär, företagspark, handel. Serneke behöver avkastning på sina investeringar i
form av hyresgäster. Vesturs intressenter behöver kartläggas och kontaktas. Samarbetsavtal
Serneke-GHP behövs, liksom för andra sportföreningar. Översiktsplanen för
markområdesanvändning från Göteborgs kommun behövs för fortsatt planering och arbete,
bl.a. med arrendefrågan. Planen är ute på remiss. Ridsporten är en av flera intressenter för
exploateringen av markområden.
Elisabeth har också varit på möten med ”körningen”, GKSH, och olika ridsportsområdens
intressenter. Ridsporten konkurrerar med andra intressenter om markområden.
Idé som kom upp: Kan vi få SIFs stöttning i dessa frågor?
Anläggningsarbeten på Säve

Planen utanför klubbhuset behöver göras iordning + belysningsarbeten avslutas. Billig resurs
finns eventuellt att tillgå, i samråd med Per och Sven. Arbetsdag behövs planeras för bl.a.
staketuppsättning.
Gräsklippning: Hannas pappa utfört än så länge. Gräsytorna behövs jämnas för att lättare
klippning.
GHPs årsmöte

På GHPs årsmöte konstaterades att samarbetet mellan de olika GHP-delarna fortsätter som
”vanligt”.
Vesturs anläggningsprojektgrupp

Vesturs anläggningsprojektgrupp har fått in två offerter. Fler skulle vara bra. Helga/Lena
kollar med Kungsbacka Åkeri.
Övrigt

Musikanläggning. Vad är felet? LAndi/Sigur-tävlingen kommande helg får utvärdera.
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Startboxar troligen färdigrenoverade.
Klubbhuset, mer eller mindre färdigt på övervåning. Felaktigt räcke till utsidans trappa måste
åtgärdas.
Lås till ovalbanan behöver bytas. Per tar det.

9. Ungdom
Sommarlägret 27-29/7, information behövs till hemsidan. Tränare till ungdomslägret skall
vara utbildade.

10. Tävling.
Vestur Vår och VSM

Vestur Vår och VSM avklarade.
VSM-middag för funktionärer skall planeras till hösten.
Distriktsmästerskap

DM skall enligt SIF vara ett komplement till SM, ha hög status (SM ”light”). Förslag att DM
blir en endagstävling med bara finaler, eventuellt både A och B-finaler om tillräckligt
intresse. Öppen endast för medlemmar i Vesturs lokalföreningar. Sigur vill vara pilotarrangör
och tar fram ett förslag till inbjudan där det framkommer upplägg, uttagsregler, principer
o.s.v. Viktigt med transparens vad det är som gäller för att sedan kunna utvärdera till
kommande år.
Bara ”vanliga” sportgrenar, fem domare.
Datum för DM förslag 29-30/9.

11. Hemsidan, kommunikation och info
Bokning av islandsbanorna

Bokning av banan för gruppträning, motsägelsefulla uppgifter på Vesturs och GHPs
hemsidor. GHP skall ha hand om alla bokningar, köp av årskort, regler osv. Vesturs hemsida
kan bara hänvisa dit. Åsa ändrar.
Taggar till GHP och årskort

Taggar blev inaktiverade till de som inte löst årskort. Koden till grinden också bytt. Ca 10
årskort sålda.
GDPR

Det är ok med styrelsens personuppgifter (telefonnummer och mailadress) på hemsidan.
Vestur skall ta fram nödvändiga formella dokument för att uppfylla GDPRs krav. Elisabeth
och Åsa gör detta till nästa möte för beslut.

12. Övriga frågor
Landi har föl- och unghästmönstring 14/10, de andra föreningarna är välkomna.
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13. Nästa möte
Torsdag 16/8 17.30 på Säve.
Protokollskrivare: Åsa Wängdahl
Justeras

Elisabeth Andreasson, ordförande: 2018-06-12 (via mail)
Lena Liedberg, justerare: 2018-06-21 (via mail)
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