Protokoll
Vestur styrelsemöte 2019-03-24
Närvarande: Elisabeth Andreasson, Lena Liedberg, Per Tollemark, Jan Ljungholm, Margareta Svahn,
Åsa Wängdahl, Emelie Kenmure, Helen Sandberg
Plats: Skype

1.

Mötets öppnande
Elisabeth öppnade mötet.

2.

Val av sekreterare
Sekreterare Åsa var med.

3.

Val av justerare
Per valdes till justerare.

4.

Föregående mötesprotokoll
-

5.

SIF





6.

Ekonomi



7.

Janne ny kassör, Helga skall lämna över till honom, även bankrättigheter (pågår, fysisk
protokolljustering i pipe).
Anläggningskostnaderna ligger nu rätt i bokföringen (mha Sven Bjerén).

Utbildning





8.

Årsmötet 30/3, Elisabeth åker (för Sigur)
Vesturs motion, finns med på motionslistan till årsmötet
Vesturs stadgeändring skall godkännas av SIFs styrelse (blir SIFs nästa styrelse)
Islandshästens representation på Eurohorse, Falsterbo m.m. Troligen kommer det inte upp
på årsmötet, men bevakas (av Elisabeth).

Fritidsturledarkursen genomförd. Efterarbete återstår.
Intresse för takt- och gångartskurs. September/oktober? Lena bokar.
Hippologi 1 (baskurs) för Anna Rudbeck. November? Lena bokar.
Viktigt att veta sista avbokningsdag för ovanstående kurser.

Anläggning



Mats Adler har köpt ny högtalaranläggning, skall komma innan nästa arbetsdag (31/3).
Högtalarna kan sitta i belysningsstolparna med fast montering.
Arbetsdag inne 9/3 var stor uppslutning och mycket blev gjort. Ny arbetsdag ute 31/3.
Beslut: Funktionärspoäng för att ställa upp (funktionärspoängsmodell ännu ej fastställd).
Fråga gärna runt för att få med folk till arbetsdagen. Elisabeth lägger ut vad som skall
göras. Kärra för att köra bort skräp behövs. Förberedelser för mobila boxar (se nedan).
Städning av sekreteriatsvagn.
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9.

Tillfälliga boxar (Mobilboxen, Widmark), placeras där det finns el och vatten. Mycket som
skall fixas i samband med dessa (gödselhantering, spån m.m.). Pristabell skall finnas på
GHPs hemsida.
Möjlighet till att få dricka från Kopparbergs levererad till mycket bra pris, sparar jobb för
oss och blir inte dyrare.
Banbokning. Ny möjlighet till engånsgträning på islandsbanorna, 150 kr/ekipage.
Engångskod till grinden då man har betalt. Inget bokningssystem ännu, manuellt
tillsvidare. Åsa kollar om Ann Kruse kan åta sig administrationen. Årskort som förut enligt
GHPs hemsida.

Ungdom




Ungdomslägret 15-16/6. Emelie och Martina måste ta tag i detta för att boka
dokumenterat utbildade instruktörer i god tid (vi spånade lite om möjliga namn). Helen
hjälper till med ekonomi.
Lag-SM-kval i Vesturs regi. Elisabeth kontaktar Martina (Falki) för att höra om planeringen.
Information behövs till föreningarna för deras planering.

10. Tävling


VSM, har egen organisation. Krockar med avelsvisning samma helg. Mycket olyckligt! SIF har
visst ansvar för inplanering av VSM denna helg, uppenbarligen dålig kommunikation med SIF
Avel.
GK-kval i augusti, ligger i Vesturs kalender, måste ut i Icesale, Gisela fixar.
DM i oktober, måste börja planeras.




11. Hemsida, kommunikation, info
-

12. Övriga frågor




Funktionärspoängsmodell för tävlingar och arbetsdagar: Vi diskuterade olika modeller och
vad poängen kan användas till. En arbetsgrupp. En arbetsgrupp tillsattes: Janne, Per och
Elisabeth.
Förslag till verksamhetsplan, Elisabeth kommunicerar innan nästa möte och alla läser igenom
till nästa möte, speciellt punkten hur involvera medlemmarna bättre.

13. Nästa möte
24/4 klockan 19, Skype (försök att ansluta i god tid pga tekniskstrul).

Mötessekreterare: Åsa Wängdahl

Justeras (digital justering via digitalt media är tillräckligt)
Mötesordförande: Elisabeth Andreasson, godkänt via mail
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Mötesjusterare: Per Tollemark, godkänt via mail
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