Protokoll
Vestur styrelsemöte 2020-06-16
Närvarande: Cathrine Sandberg, Jan Ljungholm, Gisela Vanhanen, Helen Sandberg, Louise Löfgren,
Karin Berntsson, Margaretha Svahn, Ann Kruse, Tuija Riuttanen, Elisabeth Andreasson.
Plats: Teams möte

1.

Mötets öppnande
Jan Ljungholm valdes till ordförande och öppnade mötet

2.

Val av sekreterare
Cathrine Sandberg valdes till sekreterare

3.

Val av justerare
Tuija Riuttanen valdes till justerare.

4.

Föregående mötesprotokoll
Snabb genomgång av föregående mötesprotokoll. Då behandlades bl.a. följande punkter som
behöver följas upp…
Passkursen
Ungdomsträning
Tävlingsfrågor

5.

SIF


6.

Ekonomi







7.

Janne har börjat betala tillbaka VSM avgifter. Har fått ta av sparade medel för detta.
Fakturor för båsen (sponsring) är utskickade till berörda. 6000 kr/st.
Loggor- överenskommelse med Gunilla på Djurdesign om tryck.
Arrende – vi har fått svar från kommunen. Styrelseprotokoll som visar att vi ansöker om
anstånd med arrendet under Covid-19-krisen måste skickas till kommunen.
Vi måste ansöka om att bli bidragsgodkända. Elisabeth skickar in denna vecka. Kommunen
har sökt mer pengar och förhoppningsvis kan vi få ersättning i omgång två.
Meddelande från Swedbank. Vi kommer att få amorteringsfritt i 6 månader.
Styrelseprotokoll om att vi ansöker om detta måste skickas till banken.

Utbildning


8.

Inget nytt togs upp på detta möte.

Ann har fått offert gällande Hippologi 1. Rebecka Frey tar 17000 kr inkl moms + resa och
logi. Preliminärt slutet av oktober. Vi tar beslut på att Ann kan boka lämplig datum (lördag
+ söndag) med Rebecka Frey.

Anläggning


Möte med ägarföreningar i GHP hölls den 10 Juni. Janne redogjorde för vad man kommit
överens om. Man har kommit överens om ansvarsområden, hur lokaler och områden skall
delas upp och nyttjas, regelverk vad gäller ekonomiska frågor.
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9.

Ungdom




Ungdomsträning dagtid alternativt kväll istället för ungdomsläger. Vi går ut med dagtid, 30
min lektioner, tisdag 14/7 för Lollo. Vi sätter ett pris på 550 kr. Lollo skriver en text som
Åsa kan lägga ut på Vesturs hemsida och Facebook.
Pay & Ride en kväll (inte bara ungdomar). Onsdag 22/7. Lollo & Janne skriver text för Åsa
att lägga ut.

10. Tävling




Vestur GK SM-kval. Anmälda i dagsläget är 25 st. Vi behöver göra en planering och fastställa
funktionärer för genomförande.
VSM-planering för ett genomförande av tävlingen.
Vi bokar 23/6 kl 20:00 med VSM gruppen för att gå igenom punkterna ovan. Cathrine bjuder
in till möte i Teams.

11. Hemsida, kommunikation, info


Elisabeth kontaktar Åsa.

12. Övriga frågor


Inget.

13. Nästa möte
Nästa styrelsemöte måndag 10 Aug kl 20:00. Cathrine bjuder även in till detta i Teams.

Mötessekreterare: Cathrine Sandberg

Justeras (digital justering via digitalt media är tillräckligt)
Mötesordförande: Jan Ljungholm/Elisabeth Andreasson
Mötesjusterare: Tuija Riuttanen
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