Protokoll
Vestur styrelsemöte 2019-02-11
Närvarande: Elisabeth Andreasson, Helga Haraldsdottir, Gisela Vahnanen, Åsa Wängdahl, Lena
Liedberg
Plats:



Mötets öppnande
Elisabeth öppnade mötet.



Val av sekreterare
Ordinarie sekreterare.



Val av justerare
Helga valdes till justerare.



Ekonomi
Balansrapport och resultatrapport för 2018 är levererade av Helga.



Utbildning





Anläggning





Castellum har köpt Sernekes ”Säve-mark”. Utveckla logistikområde? Osäker framtid för
hästsportområdet?
Andra pågående ”problemområden”: Arrende, ny bana, boxar, områdesutveckling.

Ungdom




Fritidsledarutbildning flyttad till eventuellt 2/3. Lena kollar.
Idéer till 2019:
o Passkurs (teori och praktik, startboxar)
o Takt och gångartkurs
o Rörelsemekanik

Förslag för 2019:
o Ungdomsläger
o Ungdoms”kurs”

Tävling






Vestur Vår struken.
GK-kval 3/8 tillagd.
VSM-planering pågår.
DM, princip för deltagande måste bestämmas. Några principer att presenteras på årsmötet
att beslutas på årsmötet tas fram.
Funktionärer på tävlingar. Förslag på funktionärspoängmodell när man är tävlingsfunktionär
(men även vid andra insatser). Ett annat system för att få funktionärer är att tävlingsryttarna
får betala om de inte ställer upp som funktionärer.
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Hemsida, kommunikation, info




Övriga frågor








Drifandis logga skall in på hemsidan. Åsa fixar.

Årsmötesförberedelser till årsmötet 3/3
o Verksamhetsplanen gicks igenom.
o Elisabeth fixar: Kallelse, agenda, motion, resultaträkning, balansräkning.
o Valberedningens förslag skall också med i kallelsen. Gisela kollar med Maggan.
o Föreläsning av Heimir, klockan 16. Per har kontakt.
o Verksamhetsplan, förslag för varje verksamhetsområde behövs. Se förslag och idéer
under respektive rubrik i detta protokoll.
o Smörgåsfika fixar Gisela.
o Projektor fixar Elisabeth.
Eurohorse-monter
o Avelsstiftelsen ställer inte upp med monter.
o Ingen möjlighet att Vestur kan fixa en monter på egen hand.
Idé för 2019: Vuxenridläger, på hösten.

Nästa möte
Samling kl. 15 3/3 före årsmötet.
Konstituerande styrelsemöte direkt efter årsmötet.

Mötessekreterare: Åsa Wängdahl

Justeras (digital justering via digitalt media är tillräckligt)
Mötesordförande: Elisabeth Andreasson, godkänt YYYY-MM-DD via ???
Mötesjusterare: Helga Haraldsdottir, godkänt YYYY-MM-DD via ???
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