Protokoll
Vestur styrelsemöte 2019-10-21
Närvarande: Elisabeth Andreasson, Lena Liedberg, Helen Sandberg, Per Tollemark, Jan Ljungholm,
Gisela Vahanen, Åsa Wängdahl, Emelie Kenmure
Plats:

1.

Mötets öppnande
Elisabeth öppnade mötet.

2.

Val av sekreterare
Ordinarie sekreterare (Åsa).

3.

Val av justerare
Lena valdes till justerare.

4.

Föregående mötesprotokoll
Snabb genomgång av mötesprotokoll.
• Förberedande styrelsemöte 2019-10-13 (protokoll har inte levererats av sekreterare Per
än). Bl.a. följande togs upp:
o Motionen till SIF angående tävlingsplanering och redovisningen av läget av
Elisabeth
o Tävlingar Vestur 2020. Ansökan mottagen VSM av TS.
• Höstmötet 2019-10-13 (protokoll har inte levererats av sekreterare Per än). Bl.a. följande
togs upp:
• Louise Löfgren erbjuditsig att hjälpa Gisela vid tävlingsplanering
• FB-grupp skall bilas med personer från föreningarnas styrelser (förslag ordförande och
tävlingsansvariga).
• Anläggning: Janne kontakta fastighetskontoret angående arrendeavtalet.
• Båsprojektet. Arbetsgrupp bildas: Jan Ljungholm, Sven Bjerén och Andreas Kruse.
Båsen färdiga innan första tävlingen nästa år. Sponsorer sökes, för en båssida eller helt
bås. Mer info kommer.
• TS arbetsgrupp (där Per ingår) pågår.
• Drifandi vill ha hjälp med att arrangera tävlingar.
• Hanna från GHSK berättade om deras funktionärssystem.
• Tävlingsschemat (se sektion Tävling nedan). Samplanering med GHSK krävs, Vesturs
tävlingsplanering behöver tidigareläggning pga detta.

5.

SIF
•
•

6.

Distrikten också inbjudna till höstkonferensen, Janne representerar Vestur.
Tävlings-utredningen, Per ingår. Mötesanteckningar och protokoll förs. Vesturs styrelse får
ta del av anteckningar och protokoll (behandlas konfidentiellt).

Ekonomi
•

Banken kräver
o Ytterligare justering av årsmötesprotokoll, av ordförande och sekreterare.
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7.

Omformulering av text i protokollet för det konstituerande styrelsemötet. Det
senare kräver ny justering av justerare, ordförande och sekreterare.
Ovan har Åsa fixat och skickat till Elisabeth.

Utbildning
•

•
•

8.

Hippologi 1-kursen inställd. 14 stycken var anmälda. Anna Rudbeck har hoppat av (via
sms). Lena har jagat alternativa lärare, men inget napp. Inte bra för Vesturs rykte att så
många aktiviteter ställs in. Nytt kursdatumsönskemål 29/2-1/3 2020, Lena skickar
förfrågan till alla möjliga instruktörer.
Passkursen. Föreningarna tillfrågade om intresse finns (bl.a. på höstmötet), inga tydliga
svar. Frågan tas upp i nya FB-gruppen (se Höstmötet ovan).
Takt och gångartskurs till våren? Frågan öppen.

Anläggning
•

•

9.

GHP ny prislista 2020 på gång
o Hög/lågsäsong-differentiering
o Ny prislista sättas före 1/11 (eftersom kalendern 2020 öppnar då)
o Avboknings/straffavgifter, GHP diskussion 7/11
GHP långsiktig budget pågår

Ungdom
•

Frågan om ungdomsengagemanget uppe på höstmötet, svar att det är svårt på
föreningsnivå också. Lokalföreningarna måste ta tag i frågan vad man vill att Vestur skall
göra för ungdomarna.

10. Tävling
•

Tävlingsschemat 2020 (på Säve om inget annat anges), fastställt på höstmötet
o 14/3 Istävling (Vänersborg), Landi
o 21-22/3 Tölt on ice (Ale?), Hrafna-Floki
o 13/4 Påsktävling, Landi
o 18/4 GK-kval, Vinir (prel)
o 25/4 WR sport, Sigur
o 26/4 GK-kval, Sigur
o 3/5 Sport-kval, Vestur
o 15-17/5 VSM alt 2, Vestur
o 21/5 Lag-SM-kval, Vestur
o 29-30-31/5 VSM alt 1, Vestur
o 6/6 Sport (Åmål), Drifandi
o 27/6 GK-kval, Vestur
o 22/8 DM, Vestur
o 12/9 Landi Sport KM, Landi
o 13/9 Landi GK KM, Landi
o 19-20/9 Vinir KM (Klevsvik), Vinir
o 19/9 Sigur KM, Sigur
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VSM inget besked än. Janne kollar på höstmötet.
Funktionärsfrågan: titta på GHSKs modell.
Lag-SM-uttagning. Vinir/Sigur ordnar på Säve.

11. Hemsida, kommunikation, info
•

Ny hemsidesadministratör söks fortfarande.

12. Övriga frågor
•
•
•

Vesturs årsmöte 2020, bör ”samordnas” med lokalföreningarnas årsmöten.
Fritid: Sverigeritten 2020, eventuellt kan Västsverige-ben gå genom Vesturs område. Landi
driver för närvarande.
Drifandi vill ha hjälp med hur man arrangerar tävlingar och det beslutades att Margareta
Svahn skulle göra det.

13. Nästa möte
24/11 kl 17 i Lindome (hos Gisela och Jan).

Justeras
Mötesordförande: Elisabeth Andreasson godkänt 2019-10-27 (via mail)
Mötesjusterare: Lena Liedberg, godkänt 2019-10-24 (via mail)
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