Protokoll
Vestur styrelsemöte 2020-05-04
Närvarande: Elisabeth, Margaretha, Janne, Gisela Tuija, Åsa, Louise, Cathrine, Helen, Karin, Emelie
Plats: Digitalt möte

1.

Mötets öppnande
Elisabeth öppnade mötet.

2.

Val av sekreterare
Åsa valdes till sekreterare.

3.

Val av justerare
Cathrine valdes till justerare.

4.

Föregående mötesprotokoll
Snabb genomgång av föregående mötesprotokoll.

5.

SIF
Inget mer än tävlingsfrågor (tas under Tävling).

6.

Ekonomi







7.

Sponsorer domarbås: ”Avtal” behövs för att tydliggöra vad man får/inte får för
sponsringen. Janne + Elisabeth tar tag i detta och kommunicerar.
500-kr-klubben: Janne kollar vilka som betalat.
Huslån, Janne kollat uppskov, godkännande från borgenär behövs (Gbg Idrott) till banken.
Förhoppningsvis medges amorteringsuppskov i 6 månader. Beslutades att ansökan om
amorteringsfritt på lånet resten av 2020 pga Corona-krisen och förbudet att ha tävlingar..
GHPs arrende, ansökan om hyresfrist. Beslutades att ansöka om att slippa betala arrendet
på Säve resten av 2020 pga Corona-krisen och förbudet att ha tävlingar.
Andra utgifter: Material till domarbåsen.

Utbildning
Utbildningsansvarig Ann Kruse inte närvarande.
 Passkursen uppskjuten, Janne tar kontakt med Johannes för att se om det går att
genomföra inom överskådlig framtid. Kostnad 600 kr/ekipage, Johannes tar arvode per
ekipage.

8.

Anläggning


9.

Domarbåsen, dåligt uppslutning på byggdagarna det senaste. Hur får vi ”byggare”? Vädja i
lokalföreningarna. Varje lördag klockan 10 – ca 15. Anmälan till Janne för att se om det är
tillräckligt många för att köra! Funktionärspoäng erhålls.

Ungdom


Ungdomslägret. Datum krockar med flyttad Margretehof-tävling, Lollo och Sebastian skall
dit och kan inte vara instruktörer på planerat datum. Lösning: Endags kursdag 31/5.
Emelie/Lollo skriver ihop någonting för kommunikation.
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10. Tävling






VSM. Inställt/framflyttat pga att SIF inte godkänner tävlingar förrän slutet av juni. Nytt försök
att köra VSM som en tvådagars nivå 2-tävling utan finaler helgen i augusti (1-2/8), om GHP
kan bli ledigt (bokat nu). ”Förhandling” med SIF TS genom Mats Adler om
kvalpoängshantering. För redan anmälda, pengar tillbaka eller kvarstå för nytt datum, när
ovan lösts.
GK-kval i jul ligger kvar.
Projektgrupp för DM 2020 har inte haft möte än.
Pay and ride, ingår i DM-mötet (samma projektgrupp).

11. Hemsida, kommunikation, info


Sponsring, passkurs, ungdomskurs skall kommuniceras på hemsida och FB.

12. Övriga frågor


18/5 digitalt förmöte till GHP-möte kl. 16 24/5 (fysiskt). Frågor att diskutera skickas av Janne
för förberedelse.

13. Nästa möte
25/5 kl. 20 (digitalt).

Mötessekreterare: Åsa Wängdahl

Justeras
Mötesordförande: Elisabeth Andreasson, godkänt 2020-05-12 (mail)
Mötesjusterare: Cathrine Sandberg, godkänt 2020-05-14 (mail)
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