Protokoll
Vestur styrelsemöte 2020-11-16
Närvarande: Elisabeth, Cathrine, Tuija, Gisela, Janne, Åsa, Helen, Louise, Margareta
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


5.

Snabb genomgång av föregående mötesprotokoll (från 5/10).

Vesturs höstmöte (25/10)
Snabbgenomgång av några punkter från protokollet:
 Ungdomscupen, arbetsgrupp bildad på höstmötet. Ann inte närvarande för redovisning.
 Antikrundan. Arbetsgruppen jobbar. Förlsag på upplägg skall på remiss till
lokalföreningarna.
 FB-grupp skall skapas för lokalföreningarnas ordförande.

6.

SIF




Sportmöte 15/11, Elisabeth deltog
Bland annat behandlades:
o Tävlingsredovisning 2020, en hel del sport och GK-tävlingar har genomförts trots
Corona.
o Verksamhetsplan 2021. Osäkerhet i Coronatider. Arrangörsmaterial behöver tas
fram. Sport Fengur-utbildningar behövs. Tre sport nivå 1-tävlingar planeras. Aveln
flyttat på avelsvisningar, krockar med nivå 1-tävlingar. Sport-SM vecka 27, GK-SM
vecka 36.
o Distriktsmästerskap. Upplägg skall förtydligas från SIFs TS. Riksfinal? Fortfarande
otydligt.
o Online-tävlingar positivt bemötta, uppmuntras 2021.
o Landslag 2021, inget utsett pga Corona.
Ordförandekonferens 15/11, Elisabeth och Cathrine deltog
Bland annat behandlades:
o SIFs ekonomi, nu på plus pga uteblivna/kapade kostnader, på central och
sektionsnivå.
o Sektionernas redovisning (bl.a. fritidssektionen mycket aktiv)
o SIF strategi, välformulerat förslag framtaget.
o Licensfrågan för tävlingsarrangörer, SIF ser endast ekonomi. Borde innehålla mer
än det, t.ex. etik. Har också att göra med privata aktörer och hot mot
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7.

Anläggning




8.

Elisabeth haft möte med Annelie Silvander (Gbgs kommun) om arrendet pga presentation
på höstmöte om jordbruksarrende bl.a. Samma info kvarstår som förut, man inväntar
översiktsplan.
GHP
o Elisabeth och Janne pratar vidare med Gbgs kommun och politiker.
o Hanna avgår från uppdrag inom GHSK och GHP.
o Framtida lösning för GHPs ekonomi och (bolags)form behövs.
o Amorteringsfrihet för nästkommande 6 månader måste sökas.

Utbildning


9.

lokalföreningarna. Berör även andra sektioner (t.ex. ungdom). Elisabeth och
Cathrine skall ha möte med TS för vidare diskussion.
Motion om årsmöte vartannat år avslogs.
Motion om SIF Avels stiftelse diskuterades.
Motion om att senarelägga sista-datum för motioner till årsmöte, tillstyrktes.
Ny ansökan medlemskap RF 2021
Extra årsmöte 16/12 (bl.a. stadgeändringar)

Hipplogi 1 till våren. Elisabeth kollar med Ann om hon pratat med Rebecka.

Ungdom

10. Tävling
11. Hemsida, kommunikation, info
12. Övriga frågor


Vesturs funktionärslista skall uppdateras (Cathrine/Elisabeth)

13. Nästa möte
4/1 2021 digitalt möte.

Mötessekreterare: Åsa Wängdahl

Justeras (digital justering via digitalt media är tillräckligt)
Mötesordförande: Elisabeth Andreasson, godkänt 2020-11-19 via mail
Mötesjusterare: Cathrine Sandberg, godkänt 2020-11-26 via mail
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