Protokoll
Vestur styrelsemöte 2020-05-25
Närvarande:
Elisabeth Andreasson, Åsa Wängdahl, Karin Berntsson, Ann Kruse, Tuija Riuttanen, Margareta Svahn,
Jan Ljungholm, Gisela Vanhanen, Catherine Sandberg, Helén Sandberg, Mats Adler (del av mötet)
Plats: Digitalt möte

1.

Mötets öppnande
Elisabeth öppnade mötet.

2.

Val av sekreterare
Åsa valdes till sekreterare.

3.

Val av justerare
Karin valdes till justerare.

4.

Föregående mötesprotokoll
Snabb genomgång av föregående mötesprotokoll gjordes av Elisabeth.

5.

Ekonomi









6.

Utbildning




7.

Passkursen, ännu inget bestämt.
Vuxenläger. Skjuts på framtiden.
Hippologi 1. Hösten om det går. Ann kontaktar möjlig instruktör.

Anläggning


8.

Swish-betalningar generellt: svårt att se vad var och en gäller.
500-kr-klubben, några betalningar har kommit in.
Domarbås. Något högre kostnad än beräknat. Sponsring: Formulering av avtal pågår. 5
stycken sponsorer finns nu. Loggor på skyltar skall fixas.
Huslånet. GHSK har fått amorteringsfritt för sitt lån. Janne håller på med administrationen
runt Vesturs lån.
GHPs arrende, skrivelser inskickade. Bara generellt svar till föreningar. Ansökan skall
skrivas ihop av Janne+Elisabeth.
Bidragsmöjlighet från Göteborgs stad för uteblivna inkomster, ansökan per ägarförening,
dvs Vestur söker för sig. Pågår (Elisabeth).
Kassan minskat betydligt pga fakturor domarbås. Stora utgifter för mobilboxar, bindande
avtal, bidrag skall sökas (se ovan).
Återbetalning VSMs anmälningsavgifter skall göras. Janne behöver kontaktas av varje
anmäld på Vesturs ekonomi-brevlåda. (Namn kontonummer och vad de har betalat in.)

GHP-mötet om anläggningen framflyttat till 10/6.

Ungdom


Ungdomsträningsdag oklart hur det blir. Elisabeth kollar med Lollo/Emelie.
1

Protokoll
Vestur styrelsemöte 2020-05-25
9.

Tävling









Mats Adler deltagit på SM-möte. 15/6 beslutas om SM kan hållas. Beroende på hur många
som får samlas (enligt folkhälsomyndigheten) kan det bli svårt att organisera.
Om inget SM blir av kan det bli högintressant att det ordnas distriktstävlingar (VSM).
VSM inställd, anmälningsavgifterna skall betalas tillbaka (se Ekonomi ovan).
GK-tävlingen 5/7 är inte inställd än men inte öppnad för anmälan än. Beslut: tävlingen
öppnas (Mats A fixar). Anmälningsavgift 800 kr. Funktionärer verkar lösa sig. VSM-gruppen
tar tag i GK-tävlingen också.
VSM (för distriktet) möjliga datum diskussion. 2-3/8 (sö+må) bestämdes. Tävlingsnivå m.m.
diskussion, beror också på Folkhälsomyndighetsbeslut. VSM-gruppen får i uppdrag att ta
fram VSM-plan.
DM. DM-gruppen jobbar på. Nuvarande koncept: Video-uttagningen + fysiska finaler.

10. Övriga frågor


Fest i höst?

11. Nästa möte
16/6 kl 20 (digitalt möte).

Mötessekreterare: Åsa Wängdahl

Justeras
Mötesordförande: Elisabeth Andreasson, godkänt 2020-06-05
Mötesjusterare: Karin Berntsson, godkänt 2020-05-25
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