Protokoll
Vestur styrelsemöte 2020-08-10
Närvarande: Cathrine Sandberg, Jan Ljungholm, Helen Sandberg, Karin Berntsson, Tuija Riuttanen,
Elisabeth Andreasson.
Plats: Teams möte

1.

Mötets öppnande
Elisabeth öppnade mötet.

2.

Val av sekreterare
Cathrine Sandberg valdes till sekreterare.

3.

Val av justerare
Jan Ljungholm valdes till justerare.

4.

Föregående mötesprotokoll
Genomgång av föregående mötesprotokoll.

5.

SIF


6.

Ekonomi


Janne redovisade utfallet för VSM. Preliminär vinst runt 12 000 kr.
Alla domare har inte skickat faktura och fått betalt ännu. Tidtagningen uppskattad
tillkommande kostnad ca 1 000 kr.





Leverantörsskulder, GHP 10 000 kr samt Mobilbox ca 40 000 kr.
Fordringar, har alla betalat sponsring skyltar loggor? Janne undersöker.
Vi tar beslut om att vi förlänger överenskommelsen vad gäller sponsring för skyltar till
domarbåsen med ett år.
GK-kval resultat ca + 16 000 kr.



7.

Utbildning


8.

Endast sommarbrev till lokalklubbsordföranden. 500 medlemmar färre än dec 2019 i
dagsläget. Uppmanar till medlemskampanj.

Elisabeth kontaktar Ann Kruse för att få fram ett underlag att gå ut med kurs på hemsida
och fb.

Anläggning




Det har varit årsmöte i GHP.
Tre dagar för arbete på banan är fastställda. Janne återkommer med info.
Göteborgs stad kommer i år att ha ett digitalt möte den 27 augusti där man samlar alla
ridsport-intressenter i Göteborgsområdet.
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Ungdom


9.

Pay & Ride en kväll (inte bara ungdomar). Sommarens intention frös inne. Janne pratar
med Lollo och Johannes att försöka få till detta i september.

Tävling


Vi behöver titta på ett eventuellt Distriktsmästerskap.

10. Hemsida, kommunikation, info


Cathrine skickar föregående protokoll samt detta till Åsa för att läggas på hemsidan.

11. Övriga frågor


Funktionärspoäng
Cathrine skickar info till Elisabeth om funktionärer på GK-kval.

12. Nästa möte
Nästa styrelsemöte måndag 7 September kl 20:00. Cathrine bjuder 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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