Protokoll
Vestur styrelsemöte 2020-09-07
Närvarande: Elisabeth Andreasson, Åsa Wängdahl, , Ann Kruse, Tuija Riuttanen, Catherine Sandberg,
Helén Sandberg, Gisela Vanhanen, Jan Ljungholm, Louise Löfgren (del av mötet)
Plats: Digitalt (MS Teams)

1.

Mötets öppnande
Elisabeth öppnade mötet.

2.

Val av sekreterare
Åsa valdes till sekreterare.

3.

Val av justerare
Ann valdes till justerare.

4.

Föregående mötesprotokoll
Snabb genomgång av föregående mötesprotokoll.

5.

SIF




6.

SIF-möte har hållits för uppföljning av ”läget”. Dåligt med information därifrån. Tapp av
medlemmar i lokalföreningarna.
Planerade stora tävlingar som inte blev av flyttade från 2020 till 2021 motsvarande datum.
SIFs höstmöte hålls troligen 14/11. Vesturs höstmöte planeras till 25/10 kl. 16. Föreläsning
”Vikten av korrekt skoning” (=arbetsnamn) föreläsare Sebastian Benje. Arbetsgrupp för
höstmötet: Elisabeth, Tuija, Ann, Janne. Elisabeth kollar GHSKs tävlingshelger inför
tävlingsplaneringen som skall göras på höstmötet.

Ekonomi och GHP








Janne redovisade Vesturs tillgångar.
Domarbåsen. Tre stycken sponsorer betalat, loggor skall ut på hemsidan.
VSM, några fakturor saknas ännu.
Mobilboxarna ännu inte betalade.
Bidrag från stat och kommun. Elisabeth kollar med SIF om bidrag finns från centralt håll.
Om bidrag från Göteborgs kommun se ”Anläggning”.
GHPs ekonomi. Verkar ok i år. Janne kollar detaljer till nästa möte.
Vesturs styrelse uppdrar åt vår representant i GHPs styrelse att få till stånd två möten före
GHPs bolagsstämma nästa år om områdets/anläggningens framtid och GHPs framtida
föreningsform.



7.

Utbildning


Hippologi 1 i oktober. Full, 22 stycken, reservlista upprättas om fler anmälningar kommer
in. Hästar behövs till dag två.
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8.

Anläggning







9.

Möten med ”ridsporten” i Göteborg och Gbg kommun pågår. Möten har hållits med olika
anläggningar i området. Mötet med GHP och Gbg kommun 10/9.
Årsmöte GHP har hållits, bara fyra stycken närvarande. Hanna vald till ordförande igen.
Framtida ägarform och organisation bör diskuteras, tätare möten bör hållas, speciellt med
fokus på framtiden (se Ekonomi).
Arbetsdag 5/9 dålig uppslutning. Hur få dit fler? Alltid samma som ställer upp. Otydligt att
det är lokalföreningarna som utgör Vestur och att lokalföreningarna måste ställa upp för
distriktet. Återstår 17/10 och 24/10. Janne samordnar de som anmäler sig.
Träning på GHPs olika delar, mer tydlighet vad som gäller för samordning av aktiviteter
(träningar/tävlingar/annat) behövs.

Ungdom

10. Tävling




Distriktsmästerskap. Svårt att genomföra i år. Diskutera (igen) på höstmötet. Förslag för
formerna för DM bör tas fram före mötet. Likriktning över landet på gång? Janne kan kolla
runt hur man har i andra distrikt.
Pay and ride. Inget intresse i somras. Skall planeras för 2021 på höstmötet i oktober.

11. Hemsida, kommunikation, info


Info om aktiviteter som skall till hemsidan skickas till Åsa.

12. Övriga frågor


Funktionärspoäng från genomförda Vestur-tävlingar skall läggas in i sammanställningen
(Catherine till Elisabeth).

13. Nästa möte
5/10 kl 16 fysiskt möte på GHP.

Mötessekreterare: Åsa Wängdahl

Justeras
Mötesordförande: Elisabeth Andreasson, godkänt 2020-09-07 via mail
Mötesjusterare: Ann Kruse, godkänt 2020-09-08 via mail
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