Protokoll
Styrelsemöte den 2017-04 -06

Närvarande:
Elisabeth Andreasson
Åsa Wängdal
Sven Bjerén
Gisela Vanhanen
Lena Liedberg
Helga Haraldsdottir
Tanya Gyllberg

Förhinder:
Helen Sandberg
Anneli Silvander
Suzanne Adamsson

§1

Mötets öppnande
Elisabeth förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§2

Val av sekreterare
Helga valdes till mötesesekreterare

§3

Val av justerare
Att justera dagens protokoll valdes Lena.

§4

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

§5

SIF- frågor
Lena ska fråga Åse Ericsson hur långt de har kommit i distriktsindelningen. Gisela tar
kontakt med SIF om frågan.
Åsa har kontakt med SIF angående distriktsförbunds närvaro på Idrottonline.

§6

Ekonomi
Elisabeth pratar med Västragötalandsregionen angående bidrag till distriktsförening.
Vi fick 100 000 kr från Göteborgs stad för belysning på banan. Det blir 13 stolpar och
budgeten ligger på ca 160 000 kr.
GHP har fått 75 000 kr för containeruthyrningsplatsen.
Vi anser att ekipageavgiften ska höjas istället för att medlemsavgift tas ut från GHP:s
medlemsföreningar.

§7

Utbildning
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Lena lägger ut en baskurs till hösten, 14-15 oktober föreslås.
Lena undersöker möjlighet att anordna ”light”-version av domarsekreterarkurs.
SIF avelskurs med Heimir Gunnarson föreslås till kommande Höst/Årsmöte.
§8

Anläggning
Elisabeth pratar med GHP angående ljudanläggningen som de tidigare har lånat till Pay and
Jump.
Det var 50 personer på arbetsdagen 1 april.
Det behövs en arbetsdag snart för att dra elen, Sven meddelar när detta ska ske.
Inköp:
Mikrofon köpes in av Mats Adler (Lena meddelar honom).
Snurrstolar till domarbås och sekretariat. Gisela kollar på sitt jobb, om de inte har ska
Elisabeth kolla på facebook.
Gisela och Lena köper solskydd till sekretariatet.
Vi beslutar att Sven får en preliminär budget på 10 000 kr för att göra i ordning banan.

§9

Ungdom
Tanya ordnar ungdomslägret. 30/6-2/7 är bokat. Det ska gå plus i år.
Tanya anordnar bestämda tider för träningar då grinden är öppen. Kostar 50/80kr per gång
för de som inte har årskort.
Tanya gör en facebooksida/grupp för ungdomar.

§10

Tävling.
Tävlingsgruppen består av Mats Adler, Gisela, Lena, Elisabeth, Sven, Helen, Karin
Berntsson och Susanne.
Lena kontaktar Eva angående cafét på VSM. Förslag om mat.se för att slippa inköp.
Helga tar med växelkassan till VSM.
Pay and Ride 25/4 ställs in pga att det är för tätt inpå VSM. Gisela kontaktar Barbro
Beckström som meddelar domarna.

§10

Hemsidan, kommunikation och info
Åsa och Helga ser över vad som ska stå på hemsidan och kontaktar Mats.
Helga tar kontakt med webmaster om hur Mats ska ta över hemsidan.
Åsa pratar med Ann Kruse angående hur träningar på banan skulle kunna bokas enklare.
Elisabeth föreslår en verksamhetsplan som vi alla får se över och justera innan den fastställs.

§11

Övriga frågor
Lena skickar blommor till Marcus Nyström och Robert Wiberg (avtackning) för 200 kr var.
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Gisela frågar Janne vem som arrangerar antikrundan.
Vi har 5-års arrende på anläggningen idag. Förhandling pågår att förlänga arrendet till minst
30 år för att vi ska kunna göra långsiktiga investeringar.
Vi utser Elisabeth/Sven som representerar Vestur på GHPs bolagsstämma 31/5.
§12

Nästa möte
8/5 17.30 i Säve.

Elisabeth Andreasson
Ordförande

Helga Haraldsdottir
Sekreterare

Styrelsemöte

Lena Liedberg
Justerare
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