Protokoll
Vestur styrelsemöte 2020-03-08
Närvarande: Elisabeth Andreasson, Lena Liedberg, Jahn Ljungholm, Gisela Vahanen, Margareta
Svahn, , Åsa Wängdahl, Emelie Kenmure, Helen Sandberg
Plats: GHP, Säve
Mötet hålls innan årsmötet, för att behandla aktuella aktiviteter i pipe.

1.

Mötets öppnande
Elisabeth öppnade mötet.

2.

Val av sekreterare
Åsa sekreterare.

3.

Val av justerare
Lena valdes till justerare.

4.

Föregående mötesprotokoll
Snabb genomgång av föregående mötesprotokoll gjordes inte.

5.

SIF


6.

Ekonomi


7.

Baskurs. Lena försöker hitta lärare. Svårt med framförhållningen, för kort varsel.
Passkurs 10/4, Johannes är kursledare. Lena behöver prata med Johannes för att
kommunikation skall kunna göras (snarast). Bana och hus är bokade.

Anläggning









9.

-

Utbildning



8.

-

Inne-arbetsdag (GHSK) 29/2. 18 personer deltog (inga från Vestur). Rapport från Eva på
GHSK till Elisabeth. Det behövs poängteras att GHP ägs av Vestur OCH GHSK tillsammans
och att båda parter måste kommunicera och samarbeta bättre i gemensamma frågor.
Körningens aktier skall köpas. Janne kollar de ”officiella dokumenten” och kommunicerar
med nya styrelsen.
13/3 arbetsdag med domarbåsen, sedan i princip varje helg. Offerter på material har
efterfrågats. Sponsring 6000 kr för bås, fyra är klara (Tofta, Löfgren/Benje, KST och en till).
Enhetliga sponsringsskyltar på båsen.
Sponsring 500 kr så får man namn på en sponsringstavla.
Rida på bana, stängd nu, Janne meddelar Åsa när den öppnas för ridning (till hemsidan).
Läktaren behöver ses över.

Ungdom


Lag-SM-ansvarig sökes. Sigur mäktar inte med. Vinir inte delaktig hittills. Till årsmötet.
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Sommarläger, datum bokade, Lollo och Sebastian instruktörer. Emelie skall se över
budgeten från förra året och se om den behöver justeras.

10. Tävling


VSM domare fortfarande oklara. Måste bokas snarast. Skickas med till nya styrelsen. Även
VSM-möte måste hållas snarast.

11. Hemsida, kommunikation, info


Vesturs FB har blivit en annonskanal för privata aktörer. Nya styrelsen behöver ta tag i detta.

12. Övriga frågor


-

13. Nästa möte
Konstituerande styrelsemöte efter årsmötet.

Mötessekreterare: Åsa Wängdahl

Justeras (digital justering via digitalt media är tillräckligt)
Mötesordförande: Elisabeth Andreasson, godkänt 2020-03-08
Mötesjusterare: Lena Liedberg, godkänt 2020-03-08
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