Protokoll
Vestur styrelsemöte 2021-01-04
Närvarande: Elisabeth, Cathrine, Gisela, Janne, Åsa, Margareta, Ann, Helen, Karin
Plats: Digitalt

1.

Mötets öppnande
Elisabeth öppnade mötet.

2.

Val av sekreterare
Åsa valdes till sekreterare.

3.

Val av justerare
Karin valdes till justerare.

4.

Årsmöte







5.

SIF


6.

Ekonomimöte med GHP inplanerat 17/1.

Utbildning


8.

SIFs har haft extra årsmöte 16/12. Diverse beslut tagna.

Ekonomi


7.

Info om åersmötet finns på hemsidan, skall läggas ut på FB också (Åsa).
Årsmöteshandlingar skall komma föreningarna tillhanda senast två veckor innan mötet.
o Verksamhetsberättelse. Var och en tar ”sitt” område. Utkast till Elisabeth senast
15/1.
o Verksamhetsplan, Elisabeth skriver utkast.
o Ekonomisk berättelse
Årsmötet hålls som digitalt möte i år. Länk skall skickas till dem som anmäler sig.
Informationstext för utskick till anmälda formuleras av Elisabeth.
Valberedningen jobbar på förslag till ny styrelse. Lollo har förslag på
ungdomsrepresentant.
Elisabeth och Janne tar kontakt med föreningsstyrelserna för att kunna delta på deras
möten, helst innan årsmötet.

Hippologi 1-kurs, kan inte genomföras fysiskt pga Corona. Kan genomföras online? Hur gör
man den praktiska delen? Ann kollar med Rebecka hur hon tänker att en digital kurs skall
kunna genomföras och Elisabeth kollar med SIF hur de tänker.

Anläggning



Möten med Göteborgs stad (stora gruppen och markgruppen) i januari (Elisabeth och
Janne).
GHP kommer att ha ett enskilt möte med Göteborgs stad tillsammans med Alleby Ridklubb
och ”galoppen” angående Säveområdet.
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9.

Tävling







Lollo skulle lägga in Vestur-tävlingar i INDTA, verkar inte inlagt.
Pay and ride, borde kunna göras i Corona-tider. Lollo och Janne har bollen. Ann bistår.
Antikrundan. Janne och Barbro håller på att planera.
DM, förtydligande från SIF inväntas.
Ungdomscup. Ann, Barbro och Johanna (Grundberg) ansvarar.
Lag-SM-kval. Osäkert i Coronatider? Vi avvaktar SIF-info i februari.

10. Hemsida, kommunikation, info


Koder för 2021 till grinden GHP behövs. Elisabeth kollar för Åsas räkning.

11. Nästa möte
15/2 kl. 20, digitalt möte.

Mötessekreterare: Åsa Wängdahl

Justeras
Mötesordförande: Elisabeth Andreasson, godkänt 2021-01-07 via mail
Mötesjusterare: Karin Berntsson, godkänt 2021-01-06 via mail
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