Protokoll
Vestur styrelsemöte 2020-03-19
Närvarande: Elisabeth Andreasson, Catherine Sandberg, Jan Ljungholm, Louise Löfgren, Ann Kruse,
Karin Berntsson, Emelie Kenmure, Helen Sandberg, Tuija Riuttanen, Åsa Wängdahl
Plats: Digitalt möte

1.

Mötets öppnande
Elisabeth öppnade mötet.

2.

Val av sekreterare
Åsa valdes till sekreterare.

3.

Val av justerare
Jan valdes till justerare.

4.

Föregående mötesprotokoll
Ingen genomgång av senaste styrelsemötesprotokollet.

5.

SIF


6.

Ekonomi




7.

Sven har hittat mail om överlåtelsen av ”körningens” aktier.
Ekonomin bedöms som ”hyfsat god”.
Coronatider gör att framtiden är osäker… Tävlingsintäkter kan bli bli/utebli. GHPs fasta
kostnader: arrende, drift av/lån på huset, bankostnader. Vestur kan troligen klara sig ett år
utan större inkomster. Uppskov av lån och arrende möjligt? Skall de som bokat
banorna/klubbhus betala trots uteblivet arrangemang?

Utbildning




8.

SIFs årsmöte inställt pga Corona. Motioner/omröstningsfrågor hanteras per
mail/webomröstning till lokalföreningsordförandena. Vissa frågor kan komma att skjutas
på till hösten. Onlinemöte planerat till 4/4.
Handlingar från SIF kommuniceras till Vesturs styrelse av Elisabeth eftersom flera är
intresserade.

Passkurs 10/4 Johannes kan ställa upp, skall vi gå vidare. ”Ja” från mötet. Janne pratar med
Johannes och kommunicerar senast 24/3.
Hippologi 1. Till hösten. Instruktör sökes. Ann tar över planeringen.
Vuxenridläger, inget planerat, Ann ”spånar”.

Anläggning




Domarbåsprojektet pågår. Jan och Sven B har gjort plan, vilken följs ganska bra.
Grovjobbet är gjort. Nästa arbetsdag 21/3. Janne vill veta vilka som kommer (anmälan till
Janne). Sponsorer finns till fyra bås, sponsorskyltar skall göras. Information skall ut om
”småsponsring” (500-kr-klubben), Elisabeth kommunicerar.
Banan stängd tills vidare pga domarbåsbyggande. Troligen öppen till 9/4 (då den är bokad),
men senast 13/4.
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9.

Ridning enstaka tillfälle. Bevakning av brevlådan, Åsa tills vidare men ersättare önskas Vad
skall det kosta att rida enstaka gång? Beslut: 100 kr/gång.

Ungdom


Ungdomslägret. Emelie håller på med budget. Inga boxar, småhagar funkar? Helen och
Lollo kan vara bollplank till Emelie.

10. Tävling






VSM-gruppen har möte på söndag 22/3 kväll. Domare klara (något osäkert läge pga Corona).
Lollo kollar med Gisela hur hon gjort förut med olika saker. Det ska vara en godkänd domare i
collecting ring (eventuellt Janne och Ann kan dela på detta). Corona kan ställa till det, men
kan troligtvis hanteras.
Lag-SM-kval 21/5, Sigur ansvarar.
GK-kval i juli. Domare fixade.
Distriktsmästerskap, skjuts på tills nästa möte.

11. Hemsida, kommunikation, info



Kommunikationskanaler (info till nya styrelsemedlemmar): hemsida, FB (Region Vestur,
Vesturs styrelse, specialgrupper i FB), Dropbox, mailboxar.
Vesturs FB, flödet innehåller ”privat reklam”, vilket gör att Vestur-information försvinner i
flödet. Bör hanteras på något sätt.

12. Övriga frågor




Göteborgs Horse Park (GHP). GHP-gemensamt möte 24/5 på Säve för att tydliggöra hur det
funkar/inte funkar, hur det bör funka, vad som är vad, vem som ansvarar för vad o.s.v. Vestur
skall ha ett förberedande möte, 20/4 kl. 17:30 på Säve. Kolla och fundera på frågorna som
Janne skickat på mail.
Kappi, ny förening inom Vestur, Elisabeth tar kontakt.

13. Nästa möte


Digitalt möte 9/4 kl 20.

Mötessekreterare: Åsa Wängdahl

Justeras (digital justering via digitalt media är tillräckligt)
Mötesordförande: Elisabeth Andreasson, godkänt 2020-03-19 via mail.
Mötesjusterare: Jan Ljungholm, godkänt 2020-03-20 via mail.
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