Protokoll
Vestur styrelsemöte 2019-09-24
Närvarande: Elisabeth Andreasson, Lena Liedberg, Jan Ljungholm, Gisela Vahanen, Åsa Wängdahl
Plats: GHP, Säve



Mötets öppnande
Elisabeth öppnade mötet.



Val av sekreterare
Åsa, sekreterare (ordinarie).



Val av justerare
Gisela valdes till justerare.



Föregående mötesprotokoll
Snabb genomgång av föregående mötesprotokoll.



SIF






Ekonomi







Janne gräver sig ner djupare i ekonomin. GK-kvalet inte färdigt.
Nordea-kort i Frida Rehnmans namn. Janne tar detta. Samt ”enkät” från Nordea.
Ekonomisk redovisning gjordes av Janne.
Prat om GHPs ekonomi. Vinterkostnader kommer, inga inkomster under vintern.

Utbildning







SIFs ”tiggeribrev” till föreningarna. Elisabeth skickar ”tiggeribrevet” till styrelsen. Officiellt
uttalande på hemsidan (Elisabeth levererar till Åsa).
SIFs höstmöte. Janne representerar Vestur (om distrikt får ha representant).
TS utredning om tävlingsplanering och privata tävlingar m.m., Per med för Vesturs räkning,
men har inte hört något trots påstötning, han försöker igen.

Hippologi 1, mer marknasföring skall till, 9 anmälda hittills.
Passkurs. Lena har pratat med Göran Stjärnsund i Skeid passklubb som har hållit
heldagsarrangemang på annat håll. Eventuellt tvådelad dag; teori fm, praktik em. Johannes
Larsson kan vara domare. Lena kollar vidare. Skjuts på tills nästa år, när banan är ok efter
vintern.
Takt och gångartskurs till våren, fråga om intresse finns på Vesturs höstmöte.

Anläggning


Janne initierat ” GHP situationsplan” i närtid och framtid, möte om denna med
representanter för Vestur och GHSK. Gammal plan finns från Vesturs
anläggsningsutvecklingsgrupp, Janne kontaktar Helga (som var sammankallande för
gruppen). Bidrag från Göteborgs stad kan sökas. Janne skall kontakta fastighetskontoret
för att red ut vilka markarealer som ingår i GHPs avtal eftersom det är lite otydligt på
kartorna som Vestur har.
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Ungdom





Domarbåsen. Förslag att bygga samma typ av domarbås som man har på Himmelstalund
(Norrköping), Janne har ritningar och budget. Max 5000 kr/bås. Båsen ser lite små ut, får
tre personer plats? Sponsring önskas, privata företag och lokalföreningar skall tillfrågas.
Beridet bågskytte, mail till träningsbrevlåda, några frågor. Åsa svarar och hänvisar även till
svar från GHP.

Ungdomstävlingsträning 28/9 inställd pga för få anmälningar.
Frågan om hur få ungdomar intresserade och vad Vestur skall ordna tas på höstmötet.

Tävling




Nästa års tävlingar: VSM våren (ännu ej besked om vilken helg från SIF TS), DM hösten,
endags regional (kval) sport, endags regional (kval) geadingakeppni. Tas med till höstmötets
tävlingsplanering.
DM 5/10. Sigur anordnar. Få anmälda hittills. Kvalpoäng borttagna för att ge fler möjlighet
att delta. Hjälp till att sprida info om tävlingen.



Hemsida, kommunikation, info



Övriga frågor







Diskussion om hur få engagemang från lokalföreningarna, tas på höstmötet. Janne tar
kontakt med Vinirs styrelse om kontaktperson.
Höstmöte 13/10 kl. 16.
o Tävlingsplanering. Gbg hästsportklubb inbjudes till tävlingsplaneringen (ca. 17.30).
o Vad vill lokalföreningarna med Vestur, vem gör vad, hur skall vi samarbeta
o Domarbåsen, anläggning generellt
o Ungdomsfrågan
Styrelsedag 6/10, ridtur på Tofta, med lunch (först).

Nästa möte



13/10 14:30 (före höstmötet) på GHP, Säve.
21/10 kl 20 Skype

Mötessekreterare: Åsa Wängdahl

Justeras (digital justering via digitalt media är tillräckligt)
Mötesordförande: Elisabeth Andreasson, godkänt 2019-09-29 via mail
Mötesjusterare: Gisela Vahanen godkänt 2019-09-27 via mail
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