Protokoll
Styrelsemöte den 2017 08 06

Förhinder:
Annelie
Sven Bjerén

Närvarande:
Lena Liedberg
Elisabeth Andreasson
Helga Haraldsdottir
Gisela Vanhanen
Åsa Wängdahl
Tanja Gyllberg
Suzanne

§1

Mötets öppnande
Elisabeth förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§2

Val av sekreterare
Helen valdes till mötessekreterare

§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
Frågan om arbetsrum, Åsa arbetar fortsatt med att det skall fungera.
Finns en sida på SIF hemsida med en karta och våra distrikt heter Västsvenska Halland, dvs
Vestur ligger under Västsvenska Halland.
Elisabeth har skrivit till Janne om frågan om den stora militärövningen, de skall troligen inte
vara vid galoppen utan vara vid tornet, Sävebanan blir troligen ej berörd.

§6

Ekonomi
Helga har redovisat ett preliminärt resultat och resultatet stämmer som redovisades på
föregående styrelsemöte. Resultatet var +34991 Sek.
Vestur har också haft ett ridläger och resultatet blev -2157 Sek.
Sista minuten kvalet gick plus – Helga återkommer med exakta siffran. (ca 10000 Sek)
Helga har betalat tillbaka Västra Götaland bidragen.
I kassan/kontot ca 204 000 Sek.

Styrelsemöte

Sida 1 av 3

§7

Utbildning
Prel 21+22/10 Baskurs (Lena kollar med Kongur som har bokat KM denna helg)
4-5/11 Kommer Landi ha en domarsekreterare kurs
Höstmötet den 22/10 kl 15.00 (gäst 16.30 Avel)
Domarsekreterarkurs light med Barbro preliminärt i Januari-2018 (Lena kollar)

§8

Anläggning
Det har gått ut info om arbetsdag med underlaget 2-3/9
Elisabeth kollar med Hanna om ytskiktet.
Containeruppställningen blev uthyrd en månad extra.
Elisabeth kontaktar Annelie om arrendet.
Trappan till loftet sitter väldigt dåligt, trappan måste bytas, Elisabeth bär med detta till GHP.
Högtalaranläggningen är dåligt, Elisabeth frågar Johannes vad han anser bör göras.
Ridning på banan - Helga kan efterfråga en lista från Hanna eller Frida på alla som har fått
ett årskort.

§9

Ungdom
Vesturlägret blev lyckat, blev stressigt innan att få tag på tränare.
16 st deltog
Vi behöver marknadsföra Vesturlägret bättre, vid nästa möte bör vi göra en årsplan för alla
aktiviteter och hur vi skall kommunicera det. (fysiskt möte nästa gång)
Skriva ett brev om antalet ungdomar (300 gränsen) för bidrag.
Funderingar finns om att ha ungdomsträningar på Säve där man kan träffas för att komma
dig och rida på banan. (förslag 16-17/9)

§10

Tävling
Vestur höstkval 2-3/9
Lågt antal anmälda som sannolikt beror på Gaedinga SM ligger helgen efter och det är
avelsvisning i Romme samma helg.
Tävlingsgruppen föreslog att ersätta Vestur Höstkval med aktivitet för alla åldrar: Vestur
”firmakeppni”.
Tar upp frågan om aktivitet/tävlingsform på höstmötet.
Vestur styrelse beslutar att vi ställer in regionala tävlingen 2-3/9 höstkvalet, vi måste
informera om varför. Gisela tar kontakt med domare, veterinär. Lena pratar med Mats om
kommunikation på FB + Vesturs hemsida.

§10

Hemsidan, kommunikation och info
Åsa arbetar med frågan om hur bygga upp sidan och information och på vilket sätt.
Undersöker om Mats vill vara med vid vidare diskussion om framtid, Elisabeth deltar gärna
också. Vidar info på nästa möte.

§11

Övriga frågor
Inga

§12

Nästa möte Lördag 2/9 kl 14 (om man vill rida på banan i samband med mötet så gör
man det innan 14.00)
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Ordförande
Elisabeth Andreasson

Sekreterare
Helen Sandberg

Styrelsemöte

Justerare
Lena Liedberg
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