Protokoll
Vestur styrelsemöte 2019-06-16
Närvarande: Elisabeth Andreasson, Lena Liedberg, Helga Haraldsdottir, Per Tollemark, Jan
Ljungholm, Gisela Vahanen , Margareta Svahn, Åsa Wängdahl, Emelie Kenmure, Karin Bengtsson,
Sven Bjerén
Plats: Säve

1.

Mötets öppnande
Ordförande Elisabeth öppnade mötet.

2.

Val av sekreterare
Sekreterare ordinarie (Åsa).

3.

Val av justerare
Lena valdes till justerare.

4.

Föregående mötesprotokoll
Snabb genomgång av föregående mötesprotokoll.

5.

SIF




6.

Ekonomi






7.

Banktillgång för Jan pågår. Själva överlämningen från Helga till Jan är nästa aktivitet.
VSM ekonomi, rapport från Helga. Inte alla kostnader kommit in, det ser dock bra ut.
Funktionärspoäng för VSM finns framtaget. Åsa fixar in i Dropboxen för att kunna fyllas på
funktionärspoäng framåt. (Även Dropbox‐instruktion behövs).
Enstaka ridning på banan rapporteras till GHP (för fakturering av Vestur). Vi misstänker att
banan utnyttjas obetalt. Skylt vid grinden om att betala för sig?
Ekonomin totalt ser bra ut.

Utbildning





8.

Fråga från SIF om Elisabeth kan vara med i utredning om privata tävlingsarrangemang.
Frågan mer komplex pga frågan om SIF framtida samarbete med Ridsportförbundet.
Elisabeth tackat nej, men representant från Västsverige (Vestur) bör vara med. Flera
förslag kom upp. Per Tollemark får styrelsens uppdrag att prata med Anna Albinsson, SIFs
ordförande).
Ordförandekonferens i sommar (5/7, under SM), Lena representerar Vestur.

Hippologi 1 kommer att bli 26‐27/10. Klubbhuset skall bokas av Lena. Min 15 max 18
deltagare, 1400 kr (exkl. lunch). Avbokning minst en månad innan = sista anmälningsdag.
Lena fixar text till FB, Åsa tar den till hemsidan.
Takt och gångartskurs skjuts på framtiden.
Passkurs önskas av många. Lämplig instruktör? Magnus S, Atli, Johannes L? Lena kontaktar
passklubben m.fl. Kanske kan kurs kombineras med clinic/publik?

Anläggning


GHP har ny styrelse, Jan representerar Vestur och är numera ordförande.
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Protokoll
Vestur styrelsemöte 2019-06-16
Konstituerande möte hållits.
Jan skall ha möten med tidigare engagerade i GHP, för uppdatering av historik och
nuläge.
o Framåt: Budget, ekonomifördelningsmodell, arrendefrågan m.m. Ekonomi på kort
och lång sikt. Sven Bjerén stöttar Janne.
o Nästa GHP‐möte 26/6.
Nya domarbåsen, Jan jobbar på att sammanställa ritningar.
GHP‐området, samrådsplan framtagen (Göteborgs stad), skall till beslut. Arrendefrågan är
därför högaktuell igen. Vestur behöver ligga på Göteborgs stad, Elisabeth och Janne gör
detta.
Högtalare och el på passbanan, mer arbete återstår (Sven, Per m.fl.).
o
o






9.

Ungdom




Ungdomslägret blev inställt. Varför så lite intresse? Inte känd instruktör, krockar med
Backome‐tävling, otydlig målgrupp, ”fel” tid? Frågan att remitteras till lokalföreningarna:
När skall Vestur ha ett ”läger för tonåringar med tävlingsambitioner”. Återkoppla i Vesturs
styrelse GB‐grupp inom en vecka.
Träningsdag med domarkommentarer för ungdomar? Ta med till lokalföreningar om det
finns intresse. Återkoppla i Vesturs styrelse GB‐grupp inom en vecka.

10. Tävling





Vesturs GK‐SM‐kval 3/8. Domare och veterinär bokade. Funktionärer behövs, Elisabeth
lägger ut funktionärslista. Jan blir tävlingsledare.
DM 4/10. Tävling med bara A och B‐finaler, anmälan för de som uppnått kvalpoäng (låg
gräns). Max antal 10 i varje klass, de med högst kvalpoäng. Tävlingsupplägget skall beskrivas
tydligt för kommunikation.
VSM, utvärdering. Domarstrul när det inte blev WR‐tävling. 4=>1=>2 dagar, klagomål på byte
2 till 2 dagar och hur klasserna låg och att det inte var finaler. Dålig stöttning av SIF/TS för
inplanering av VSM i tid. Vi behöver fundera på hur vi vill ha det i framtiden? Klagomål att
inte få tillbaka anmälningsavgiften om man inte hade kvalat. Box/hage‐betalningsmodellen
(betalning direkt till Karin) fungerade bra. Avspärrningar behöver bli bättre. Krock med
galopptävlingar olyckligt.

11. Nästa möte
Nästa möte: 21/7 20:00 på Skype.

Mötessekreterare: Åsa Wängdahl

Justeras
Mötesordförande: Elisabeth Andreasson, godkänt 2019‐06‐17 via mail
Mötesjusterare: Lena Liedberg, godkänt 2019‐06‐18 via mail
2

