Protokoll
Vestur styrelsemöte 2021-04-07
Närvarande: Elisabeth, Catherine, Åsa, Tuija, Karin, Louise, Agnes, Anna, Jan, Gisela, Helen
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.

Föregående mötesprotokoll
Snabb genomgång av föregående mötesprotokoll. Mycket om tävling.

5.

SIF


6.

SIFs kommenterat att Pay-and-ride inte skall vara en likt en vanlig tävling. Denna kommentar
gällde inte Vesturs Pay-and-ride (som är en utbildnings-aktivitet). För säkerhets skullnamnger
vi det som annat än Pay-and-ride. ”Ovalbaneträning med domare och coach” beslutat.
Styrelsen (elisabeth) skall påminna lokalföreningarna om vilka regler som gäller för tävling
och gemensam träning i Corona-tider.

Ekonomi
-

7.

Utbildning




8.

Pay-and-ride, se SIF ovan.
Elisabeth kontaktar Ann för hur det går med utbildningsfrågorna.
Mötesplattformslicens skall införskaffas till Vestur av Elisabeth. Kan utnyttjas av
lokalföreningarna.

Anläggning








Banorna GHP är nu öppna för träning. Åsa ändrar hemsidan.
Det är ridet på banan innan den öppnat och av ”obehöriga”. Skyltar skall fixas. QR-kod med
länkning till hemsida fixas av Anna. Text formuleras av Elisabeth. Lollo kollar skyltfirma.
Behövs kanske också kameraövervakning i framtiden.
Arbetsdag 5/4, fem personer kom. Allt kunde inte genomföras pga kyla. Johannes kollade
pass-startboxar. Båsen skall få vindskydd. Extra arbetsdag innan VSM. Representanter för
alla lokalföreningar behövs, även de föreningar som inte brukar dyka upp. Alternativt ha
arbets-eftermiddag/kväll istället för helgdag. 20/4 och 28/4 fr.o.m. kl 16. samt dagen innan
VSM 6/5.
Fyrhjulingen är på service.
Domarbåsen. Sponsringsskyltar till domarbåsen saknas, en sponsor skall fixa detta, Janne
jagar. Kabeldragning, Janne har en kontakt för detta, Karin påminner samma person.
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Översiktsplan GHP-området har kommit från Göteborgs stad. Rekommendation är mycket
positiv för fortsatt utnyttjande, bl.a. pga svårighet för omlokalisering. Nästa möte med Gbg
Stad 14/4.
Traktoravtal. Risk och konsekvens-analys gjord för att minimera problem. För att minimera
risken för problem med detta avtal beslutade vi att ta med nedanstående förtydligande till
protokollet:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Sedan förra styrelsemötet, då Vestur reserverades sig gällande det första utkastet till avtal
mellan GHP och INJÖ avseende hyra av traktor säsongen 2021, har vi gjort nedan
riskbedömning och kommit överens om några tillägg till avtalet;
Behovsanalys
Det finns ett akut behov av en traktor för att sköta GHPs anläggning säsongen 2021.
GHP har inte ekonomi att själva investera i en egen traktor.
En överenskommelse med INJÖ ger oss en lösning som är ekonomiskt försvarbar och
gynnar båda parter.
Riskbedömning
Att hyra någon annans egendom utan reglerad användning innebär en risk. Risken ökar om
de tilltänkta användarna är många och oidentifierade samt om kunskapen av att hantera
jordbruksmaskiner är låg. Det finns således en uppenbar risk att traktorn kan gå sönder på
ett sätt som skulle kunna betraktas som oaktsamhet och som skulle kunna bli kostsamt.
Det kan lätt bli en tolkningsfråga om vad som betraktas som oaktsamhet och vad som
anses vara normalt slitage eller åldersrelaterat.
Det finns ingen lag som reglerar förhållandet mellan två näringsidkare. Utgångspunkten är
att det är avtalet som gäller och bästa lösningen är alltid att parterna själva kommer
överens. Om inte så finns det tre sätt som tvister mellan företag kan lösas på, förlikning,
skiljeförfarande eller domstolsförfarande. Samtliga mycket kostsamma.
Det skulle sannolikt vara billigare för GHP att lösa ut traktorn än att lösa en tvist genom
något av dessa förfaranden.
Åtgärder
I syfte att minimera ovan risker har följande tillägg gjorts till avtalet;
 Förare av traktorn skall ha gått utbildning med INJÖ, inga andra får köra
traktorn. (Vi begränsar därmed antalet personer som skall nyttja traktorn
samt att dessa får utbildning.)
 Eventuell tvist skall i första hand lösas mellan parterna. (En
avsiktsförklaring där båda parterna är överens om att gemensamt lösa
eventuellt uppkomna tvister.)
Vestur har härmed godkänt avtalet gällande hyra av traktor säsongen 2021 mellan GHP
och INJÖ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

9.

Ungdom


5000 kr i bidrag från SIF för att hålla ungdomsträning, tränare (Vignir) bestämd men datum
inte bestämt. Bidraget täcker och räcker inte till allt, så det blir en ”subventionerad
ungdomsträning”.
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10. Tävling






VSM 7-9/5.
Domare fixat. Veterinär behövs inte hela tävlingen. Sponsring, Anna håller på med detta,
många redan fixade. Anmälningar inte så många så länge, pusha genom att lägga ut
löpande nyheter på FB ”Region Vestur”. Prisrosetter behöver kompletteras.
Lag-SM, nytt datum. Bara första helgen i juli möjligt ur planeringssynpunkt. Ledigt 3/7 i
GHPs kalender, Elisabeth bokar. Funktionärslista håller Elisabeth i. Nästa VSM-möte 15/4 kl
20.
GK-kval 17-18/7, domare inte bokade.

11. Hemsida, kommunikation, info




Träningsmaillådan, Åsa bevakar denna säsongen också.
Hemsidan, ny resurs behövs till nästa årsmöte.
Informera löpande inom styrelsen löpande på FB.

12. Nästa möte
17/5 kl 20 (troligen digitalt).

Mötessekreterare: Åsa Wängdahl

Justeras
Mötesordförande: Elisabeth Andreasson (digitalt justerat 2021-04-09)
Mötesjusterare: Karin Berntsson (digitalt justerat 2021-04-10)
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