Protokoll
Vestur styrelsemöte 2018-10-08
Närvarande: Elisabeth Andreasson, Lena Liedberg, Helga Haraldsdottir, Helen Sandberg, Gisela
Vahnanen, Per Tollemark, Åsa Wängdahl
Plats: Telefonmöte

1.

Mötets öppnande
Ordinarie ordförande Elisabeth öppnade mötet.

2.

Val av sekreterare
Ordinarie sekreterare Åsa förde protokoll.

3.

Val av justerare
Lena valdes till justerare.

4.

Föregående mötesprotokoll
Snabb genomgång av föregående mötesprotokoll gjordes inte utan protokollet lades till
handlingarna utan genomgång eftersom de flesta punkterna skulle behandlas på detta möte.

5.

SIF


6.

Ekonomi


7.

Tävlingsresultat: Vestur Vår plus, VSM vi gick sämre. Jämnt ut, dock inte idealisk situation,
vi behöver gå plus för att få pengar till investeringar.

Utbildning




8.

SIF meddelar att VSM blir Nivå 1-tävling på Kristi Himmelsfärdshelgen 30/5-2/6 2019. Hjälp
kan fås från domarrådet med domartillsättning om så önskas (vilket vi önskar).
Landslagsuttagningskommittén kommer att vara på plats. Tävlingsorganisation startas
fr.o.m. Vesturs höstmöte.

Turledarkurs i SIFs regi, med bidrag från Friluftsfrämjandet. I Vestur-området förslag 27/1
2019 på Säve. Lena + Åsa fixar med detta.
Passkursen, Monica Ingmyr har bollen. Förslag på tränare Atli, till våren. Lena kollar.
Föreläsningsförslag: Hästens tänder. Lena kollar.

Anläggning







Arbetsdag 7/10, från Vestur kom fem stycken, blev mycket gjort. El till belysning grävt,
belysningsstolparna är på plats (måndag), ”insjön” har försvunnit, gräset klippt. Återstår
inkoppling av belysningen. Ny arbetsdag 21/10.
Bokning av anläggningen. Problem speciellt med avbokning (straffavgift?). Årskort för
privat användning av banan funkar inte bra, engångsbokning och betalning behövs som
komplement. Bokningssystem för automatisering?
Anläggningsplanering. Per behöver kontaktuppgifter (Helga har).
Högtalaranläggning har införskaffats av Gbg hästsportklubb till paddockdomartorn.
Liknande införskaffas till Vestur eftersom den gamla är dålig? Per kollar med Janne
(Hannas pappa).
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9.

Ungdom


En Falkimedlem, Marita, (genom Barbro Bäckström) vill engagera sig i Vesturs
ungdomsfrågor, kommer troligen på höstmötet.

10. Tävling





VSM, se SIF ovan.
DM inställt. Förankra distriktsmästerskapsmodell på höstmötet inför 2019.
Vestur Vår nivå-2-tävling förslagsvis 27-28/4. En eller två-dagars? Tas på höstmötet.
Pay and ride kan ge inkomst? Samtidigt som Pay and jump (vardagskvälltid)?

11. Hemsida, kommunikation, info


Anna Berg från Sigur kanske ta över Vesturs hemsida, Åsa har kontakt.

12. Övriga frågor







Distansmöte. Vi skall försöka med Skype istället för telefonmöte nästa gång vi skall ha
distansmöte eftersom telefonkonferensen numera kostar.
Frida, kassör på GHP slutar, ersättare blir Elisabeth som blir ordinarie styrelseledamot (var
suppleant förut). Hannas mamma går in och tar över kassörssysslan för GHP fram till
bolagsstämman, förhoppningsvis finns en kassörkandidat framme till dess.
Höstmötet 28/10. Föreläsning ordnar Lena. Smörgås + kaka till fika, Helen fixar.
Fototävling? Förslag: utlyses på höstmötet vinnare utses tills årsmötet 2019.
Årshjul gjorts utav Elisabeth, input önskas.

13. Nästa möte
Nästa möte före höstmötet, 28/10 kl 13:30.

Mötessekreterare: Åsa Wängdahl.

Justeras (digital justering via digitalt media är tillräckligt)
Mötesordförande: Elisabeth Andreasson godkänt 2018-10-09 via mail
Mötesjusterare: Lena Liedberg godkänt 2018-10-11 via mail
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