Protokoll
Vesturs Höstmöte 2019-10-13
Närvarande: Vesturs styrelse och representanter från Vesturs lokalföreningar
Plats:

1.

Mötets öppnande
Elisabeth öppnade mötet och hälsade alla välkomna

2.

Val av sekreterare
Per valdes till sekreterare.

3.

Val av justerare
Jan valdes till justerare.

4.

Kommunikation
Det finns behov av bättre kommunikation och informationsutbyte mellan Vestur och
föreningar, även mellan föreningarna.
 Beslut: Det ska skapas en sluten Facebook-grupp för detta ändamål. Två kontaktpersoner
från varje förening utses av resp. förening. Anmälan med namn till Elisabeth

5.

Vestur - GHP



6.

Utbildning och Ungdom





7.

Elisabeth: Det behövs bättre samordning med GHP.
Elisabeth presenterar hur det ser ut med arrende och ägande av marken i Säve ser ut.
Hanna (GHP) och Elisabeth har pratat med Gbg kommun om hur Hisingen ska utvecklas.
Hur påverkar det vårt arrende? Kontakt ska tas med Fastighetskontoret, Jan försöker boka
ett möte. Vi vill ha ett nytt möte gällande arrenderad mark.

Vinir har svårt att få med ungdomar i föreningsarbetet.
Elisabeth: Vi har inte det problemet i Sigur.
Beslut: Vestur sänder ut en fråga/enkät till föreningarna om vad som önskas i form av
gemensamma aktiviteter.
Landi, ev. i samarbete med Vinir ska ordna en utbildning i Icetest.

Anläggning
Beslut: Jan är ledare och sammankallande för en grupp från föreningarna som ska bygga
nya domarbås. Förlaga är de domarbås som har byggts av Dyggur.
Sponsring är aktuell genom att sidorna på de nya båsen säljs till företag som reklamplatser.

8.

Tävling 2020

Tävlingar på Säve om ingen annan plats angiven.
 Landi
o Påsktölt 13 april
o KM, sport och GK 12 – 13 september
o Istävling ?
o
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Sigur
o Sport ock GK 25 – 26 april
o KM Nivå 5 19 september
o DM tillsmmans med Vestur 22 augusti
Vinir
o GK-kval 25 april
o Ev. Vinir open, datum ? plats ?
Hrafna-Floku prel. Tölt on Ice 21 – 22 februari i Kungsbacka (?)



Vinir och Sigur gemensamt 21 maj LagSM kval



Diskussion om tävlingar
- Varför är det så få föreningstävlingar?
o Inte så många medlemmar som vill jobba på tävlingar.
o Konkurrens med ?
o Hur kan vi stärka engagemanget hos medlemmar?
- Vestur ska se över platsen för framridning, bör bli bättre.
- ”Vägen” till colleting ring måste bli bättre.
- Lollo: Ta in internationella domare till VSM, kommer att öka statusen på tävlingen.

9.

Närvarande
Lena Lieberg
Margaretha Svahn
Gisela Vanhanen
Helen Sandberg
Jan Ljungholm
Cathrine Sandberg
Johanna Grundberg
Maria Rott
Per Tollemark
Sven Bjerén
Louise Löfgren
Elisabeth Andreasson
Alexandra Olausson
Lars Gunnar Larsson

Vinir/Vestur
Vinir/Vestur
Vinir/Vestur
Vinir/Vestur
Vinir/Vestur
Vinir
Landi
Gauti
Gauti/Vestur
Hrafna-Fóki
Hrafna-Flóki
Sigur/Vestur
Sigur
Drifandi

Mötessekreterare: Per Tollemark

Justeras
Mötesordförande: Elisabeth Andreasson, godkänt 2019-11-05 via mail
Mötesjusterare: Jan Ljungholm, godkänt 2019-11-13 via mail
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