Protokoll
Vestur styrelsemöte 2020-04-09
Närvarande: Elisabeth, Margaretha, Janne, Gisela Tuija, Åsa, Louise, Cathrine, Helen, Karin
Plats: Digitalt möte

1.

Mötets öppnande
Elisabeth öppnade mötet.

2.

Val av sekreterare
Åsa valdes till sekreterare.

3.

Val av justerare
Gisela valdes till justerare.

4.

Föregående mötesprotokoll
Elisabeth gjorde en snabb genomgång av föregående mötes protokoll.

5.

SIF




6.

Ekonomi





7.

Passkursen är uppskjuten.
Hippologi1 och vuxenridläger, Ann Kruse ansvarar.

Anläggning


9.

Sponsring. Intresse både för att sponsra helt domarbås samt 500-kr-klubben. Sponsorer
skall visas fysiskt på domarbås/klubbhus men också på hemsidan.
Arrendefrågan. Janne kontaktat Gbg fastighetskontor om lägre arrende pga
omständigheter (Corona). Skall tas upp med fastighetskontoret i kvartal 3.
Lån, amorteringsuppskov, banken har fått justerade protokoll.
Boxar redan bokade för VSM, diskussion om avbokningskostnad pågår.

Utbildning



8.

Digitalt SIF-årsmöte har hållits, det tog under en timme. Fler deltagare än vanligtvis på ett
fysiskt möte. Det fungerade bra, frågor kunde ställas i förväg. En ”miss”: röstning i ”klump”
istället för enskilda poster.
NM inställt i år.

Domarbåsen, ”grovfasen” gjord nu behövs material behövs för att komma vidare.
Annandagen blir det inget, utan helgen efter påsk.

Ungdom


Ungdomslägret (Lollo). Eventuellt dagridläger istället för flerdagsläger att kunna
genomföra.

1

Protokoll
Vestur styrelsemöte 2020-04-09
10. Tävling






VSM, ca 30 anmälda. Vestur avvaktar om beslut om genomförande. Blir SM behövs VSM för
kval. Folk vill anmäla sig men inte riskera pengar, informera att pengarna tillbaka om
tävlingen inte blir av. Möte i början av maj för beslut om det blir eller ej.
Lag-SM. Ingen på mötet vet något om läget.
GK-kvalet, domare fixade, men avvaktar med beslut om genomförande.
DM eventuellt till hösten, projektgrupp för hur detta skall genomföras: Janne, Lollo, Johannes
Larsson.

11. Hemsida, kommunikation, info


Sponsringslista och loggor till hemsidan (se ovan).

12. Övriga frågor


Tävlingsträning, Pay and Ride. Lollo och Janne fixar ihop något.

13. Nästa möte
Måndag 4/5 klockan 20. Digitalt.

Mötessekreterare: Åsa Wängdahl

Justeras
Mötesordförande: Elisabeth Andreasson, godkänt YYYY-MM-DD via ???
Mötesjusterare: Gisela Vanhanen godkänt YYYY-MM-DD via ???
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