Protokoll
Vestur styrelsemöte 2019-01-20
Närvarande: Elisabeth Andreasson, Lena Liedberg, Helga Haraldsdottir, Åsa Wängdahl
Plats: Skype-möte

1.

Mötets öppnande
Elisabeth öppnade mötet.

2.

Val av sekreterare
Sekreterare ordinarie.

3.

Val av justerare
Helga valdes till justerare.

4.

Föregående mötesprotokoll
-

5.

SIF
-

6.

Ekonomi


7.

Bokslutet för 2018
o Har levererat av Helga till styrelsen via mail.
o Uttag 288 kr i höstas efterlyses.

Utbildning



8.

Fritidsturledareutbildningen 27/1
o Troligen är det 11-12 stycken anmälda, det räcker för att ”gå runt”.
Sigur håller Hippologi 1-kurs i mars, öppen för alla att delta.

Anläggning
-

9.

Ungdom
-

10. Tävling


VSM
o
o
o
o
o

Planeringen igång första ”allmänna” mötet hållits idag (21/1).
Ansvarsområden utdelade, några ”tomma stolar”.
Grov budget gjord. Stora utgiftsposter: domare, resekostnader, passgruppen,
veterinär, container, boxar.
Problem med boxar, galoppen har tävling en av VSM-dagarna, VSM får hyra mobila
boxar för hela eventet.
VSM kommer troligen att filmas.
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11. Hemsida, kommunikation, info


Vesturs Dropbox skapad, alla i styrelsen har editeringsbehörighet i mappen ”Vesturs
styrelse”. Alla bör ha fått ett mail med direktlänk samt mail från Åsa om beskrivning.

12. Övriga frågor





Inför Vesturs årsmöte 3/3
o Mallar till områdesansvariga för verksamhetsberättelse och verksamhetsplan skickas
av Elisabeth.
o Valberedningen, förslag till styrelseval för 2019 oklart, skall in så att förslag kan
skickas med kallelsen senast två veckor innan årsmötet. Elisabeth kollar med Janne.
o Motion om stadgeändringar från Åsa. Förslaget gicks igenom och några ändringar
gjordes. Ny version bifogas detta protokoll.
Monter på Eurohorse i Göteborg 3-7/4. Lena har kontaktat Monique Nilsfors i avelsstyrelsen
om finansiering.
Styrelsemötesformer, kallelse och meddelande om deltagande på styrelsemöten
diskuterades.

13. Nästa möte
Nästa möte: 11/2 kl 18.30 på Folkuniversitetet (Elisabeths jobb) och Skype för de som har svårt
att ta sig dit.

Mötessekreterare: Åsa Wängdahl

Justeras (digital justering via digitalt media är tillräckligt)
Mötesordförande: Elisabeth Andreasson, godkänt 2019-02-01 via mail
Mötesjusterare: Helga Haraldsdottir, godkänt 2019-02-01 via mail
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