Protokoll
Vestur styrelsemöte 2019-11-24
Närvarande: Elisabeth Andreasson, Lena Liedberg, Helen Sandberg, Jan Ljungholm, Gisela Vahanen,
Margareta Svahn, Åsa Wängdahl, Emelie Kenmure
Plats:

1.

Mötets öppnande
Elisabeth öppnade mötet.

2.

Val av sekreterare
Åsa ordinarie sekreterare var närvarande.

3.

Val av justerare
Gisela Vahanen och Emelie Kenmure valdes till justerare.

4.

Föregående mötesprotokoll
Eftersom förra mötet var ett extramöte om VSM hoppade vi över denna punkt.

5.

SIF







6.

Förhandlingar RF och SIF pågår.
Höstmötet:
o Den ansträngda SIF-ekonomin. Angående tiggeribrevet verkar det som
föreningarna generellt vill veta vad pengarna skall gå till.
Tävlingssektionens möte:
o Distriktstävlingar, enhetlig mall skall tas fram.
o Barn-SM, förslag skall tas fram.
Fritidssektionens möte handlade mest om Sverigeritten.

Ekonomi
Banken skall ha nytt fullmaktsprotokoll. Detta upprättas i samband med detta möte (samma
justerare).
Helt ok ekonomi, ca 150 000 kr på banken. Tävlingsanmälningspengar kvar i Payson, aktion
behövs innan årets bokslut.

7.

Utbildning





8.

Hippologi1-kursen planeras till 29/2-1/3 2020, offert skall göras av Lena till möjliga
instruktörer.
Vi kör kursen med (total)budget på 20 000 kr.
Landi håller Icetest/Sportfengur-kurs 25/1, övriga föreningar välkomna i mån av plats.
Passkurs, Lena + Maggan kontaktat Skeid, önskvärt att använda startboxar. Tänkbar dag är
Långfredag.

Anläggning



Inget nytt enligt Janne.
Domarbåsen. Frågor om sponsring från föreningarna eller företag.
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Beslut: Företag får sponsra helt bås för 6000 kr + skyltkostnad. Janne + Åsa kommunicerar
efter Janne kollat skyltkostnad. Kö till annan sponsring om fler än fem intresserade.
Bättre skylt behövs vid stora grinden.
Janne har varit på fastighetskontoret. Granskning av fastighetskartan gjordes för att
försöka klargöra arrendeområdets utbredning. Arrendefrågan: Galoppen har tomträtt på
lång tid, vi har arrende på 5 år. Förlängning av arrende möjligt till 10 år om argument för
detta (t.ex. investeringar). Mötet beslutade att Janne drar igång förlängningsprocessen.
Nya översiktsplanen inga besked, politiska beslut.
Datum för Vestur-arbetsdagar på GHP 2020: 21/3 och 4/4. Till Vestur-kalender och
hemsida.
Galoppens anläggningsgrejer när de bygger nytt, Janne tar kontakt för Vestur.







9.

Ungdom


Emelie skrivit inlägg i FB om ungdomsaktiviteter, dålig respons. Ungdomar vill ha ”kända
träningar”. Föreningarna har problem med sitt eget ungdomsengagemang, orkar inte bry
sig om Vestur. Aktiviteter för barn snarare än ungdomar.
Beslut: Junior-läger (12-16 år) 11-12/7. Elisabeth bokar anläggningen. Lite olika upplägg
möjliga, Emelie har olika planer förberedda.



10. Tävling





GK-kvalets planerade datum 27/6 krockar med SM. GK-kvalet flyttas till 4/7, Elisabeth fixar
GHPs kalender. Helen bokar domare.
Distriktsmästerskap planering måste börja tidigt nästa år.
VSM Nivå-2 och WR blir 15-17/5. Tävlingsgruppen tar detaljerna. Planerat datum
kommuniceras på hemsida (Åsa). Janne skall boka galoppens boxar. Gisela anmäler till IndTA.
Landis KM flyttat en helg.

11. Hemsida, kommunikation, info
-

12. Övriga frågor




Stadgeändring enligt 2019 årsmöte
o Inskickat till SIF efter årsmötet, inget besked hittills
o Elisabeth/Janne kollar läget med SIF
o Vi får förhålla oss till nästa årsmötes kallelse enligt tidigare stadgar
Årsmöte
o Valberedningen har kontaktat de flesta i nuvarande styrelse, måste kolla på ny
ordförande och sekreterare
o 8/3 16:00
o Styrelsemöte före årsmötet 14:30
o Smörgåstårta
o Föreläsare: något med kroppsmedvetenhet, osteopati, centrerad ridning (Lena
kollar)
o FB-grupp för lokalföreningarnas kontaktpersoner, Elisabeth tar tag i detta
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13. Nästa möte
Heldag planering inför årsmötet 1 februari kl. 10 på Folkuniversitetet.

Mötessekreterare: Åsa Wängdahl

Justeras
Mötesordförande: Elisabeth Andreasson, godkänt 2019-12-04 via mail
Mötesjusterare: Gisela Vahanen godkänt 2019-11-26 via mail
Mötesjusterare: Emelie Kenmure godkänt 2019-12-05 via Messenger
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