Protokoll
Vestur styrelsemöte 2018-08-16
Närvarande: Elisabeth Andreasson, Lena Liedberg, Gisela Vahnanen, Suzanne Adamsson,
Plats: Säve GHP

1.

Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet.

2.

Val av sekreterare
Elisabeth valdes till sekreterare.

3.

Val av justerare
Gisela valdes till justerare.

4.

Föregående mötesprotokoll
Snabb genomgång av föregående mötesprotokoll. Då behandlades bl.a. följande punkter
Sommarlägret ställdes in, men en träningsdag blev positiv. Övriga punkter tas upp i dagens
agenda.

5.

SIF




6.

Ekonomi


7.





Tömkörning och markarbete. Lena kollar med kursledare. Lena informerar om samarbete
inom utbildning mellan de nordiska länderna som pågår.
Lena arbetar med olika utbildningsförslag
SIF:S uppdaterade kursutbud lyftes.
Passkurs har efterfrågats för ”satsande passryttare” Monika Ingmyr håller i frågan
tillsammans med Lena

Anläggning




9.

Bordlagd då Helga har förhinder.

Utbildning


8.

SIF:s höstmöte kommer att ligga i Västerås 10-11 november.
Möte bokat Lena och Elisabeth 28/8 kl 18 för planering Monter vid nästa Euro Horsemässa
Elisabeth kontaktar Rebecka B i TS om protokoll från Öppna mötet samt hur Vesturs
frågor togs emot vid NM mötet.

Anläggningsgruppen Vestur bjuds in till nästa möte
Arbetsdagar förslag till GHP : 16/9, 7/10 21/10
Genomgång av Pers mail med olika frågor gjordes.

Ungdom


Bordlagd fråga
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Protokoll
Vestur styrelsemöte 2018-08-16
10. Tävling
I ryttarbreven behöver vi ta upp frågan om vi ev filmar och ge möjlighet att säga ok eller ej
enligt GDPR.
Diskuterades vaccinationsregler och incheckning för att säkerställa att det sker korrekt vid
kommande tävlingar.
DM och vandringspokalerna. Styrelsen kontaktar föreningar och företag för sponsring av
pokalerna.
Styrelsen konstaterade att det ska vara ok att räkna även förra årets resultat eftersom det är
första gången vi gör tävlingen.

11. Hemsida, kommunikation, info


Bordlagd fråga då Åsa har förhinder

12. Övriga frågor


Höstmötet Vestur förslag 28/10 ( före SIF:s höstmöte)

13. Nästa möte
13 september 17.30 på Säve med mat som EA fixar

Justeras Gisela via mail 20/8.
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