Protokoll
Vestur styrelsemöte 2021-05-17
Närvarande: Elisabeth, Catherine, Åsa, Tuija, Louise, Agnes, Ann, Jan, Gisela, 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.

Föregående mötesprotokoll
Snabb genomgång av föregående mötesprotokoll gjordes.

5.

SIF
-

6.

Ekonomi


7.

Utbildning





8.

VSM-ekonomi. Janne har fyllt i budget/utfall-mall, och gjort ett överslag även om inte alla
utgifter och inkomster har kommit in. Troligen inte minusresultat.

Mötesplattformslicens skall införskaffas till Vestur av Elisabeth. Kan utnyttjas av
lokalföreningarna.
Tre omgångar ”Ovalbaneträningar med domare och coach” har hållits, totalt 32 ”starter”.
Träningarna har gått plus. Men det behövs beslutas vilken ersättning som skall utgå till
domare och instruktör, för dessa gånger och även för framtida träningar. Vi hade en
ganska lång diskussion. Behövs både domare och instruktör? Ja. Domararvode +
instruktörsarvode skall täckas av anmälningsavgift (dessutom skall ovalbaneavgiften
betalas per ekipage). Arvode per ekipage eller per timme? En arbetsgrupp bestående av
Ann, Janne och Lollo (som berörs mest av detta) diskuterar vidare för att komma fram till
en modell för framtiden. Modellen skall även appliceras retroaktivt på redan genomförda
träningar. Fler ”Ovalbaneträningar med domare och coach” bör planeras in, många vill
komma. Arbetsgruppen tar fram fler datum.
Hipplogi 1 på distans. Rebecka Frej har fullt upp under våren, alternativ Louise Lundberg
(agronom) håller också kursen. Vi föredrar Rebecka i dagsläget. Ann kollar med Rebecka
om möjliga datum till hösten (kursen hålls under tre tillfällen).

Anläggning





Skyltar om ”obehörig ridning på banorna”, Elisabeth har bollen och skall fila på text.
Sponsorskyltar är på plats på domarbåsen.
Traktoravtal finns nu (efter noggrann genomgång av Catherine).
El finns i domarbåsen.
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Anläggningen fungerade bra under VSM.
Fyrhjuling är på service, gräsklipparen har varit på service.
GHP vill utveckla gräs”paddocken” (som framridningsplats).
GHP bolagsstämma 26/5 kl. 18, på plats + digitalt. Länk skall läggas på Vesturs hemsida till
GHPs hemsida om detta.
Göteborgs stad hade ”ridsportmarkmöte” idag, Janne deltog (en av endast tre deltagare).
Samsyn mellan olika intressenter behövs, möte om tre veckor för detta. Ett stort problem
är att framtidsplanen för ridsporten inte stämmer överens med kommunens
markanvändningsplan som beslutats i kommunstyrelsen.



9.

Ungdom


Träning för Vignir, datumförslag inväntas. Eventuellt kan alternativ tränare komma i fråga.

10. Tävling






Sport-kval 10/5 får ställas in (ingen förberett något).
GK-kval 17/7 och 18/7 (Vestur respektive Vinir arrangerar). Domare är bokade. Tävlingsmöte
skall planeras in.
Önskemål om extra SM-kval eftersom SM framflyttats. Lollo ansvarar för att anordna ett kval
10/7. Troligen utan finaler.
Det behövs utredas varför ingen annan än Mats Adler kan administrera tävlingar i InDTA för
Vestur.
Diskussion (och beslut) om anmälningsavgifter och grenavgifter på tävlingarna ovan. Sportkval 750 anmälningsavgift + 100/gren. GK samma avgift som andra tar. Helen och Catherine
fixar med prissättning av GK-kvalet.

11. Hemsida, kommunikation, info
-

12. Nästa möte
21/6 kl 20 digitalt möte

Mötessekreterare: Åsa Wängdahl

Justeras
Mötesordförande: Elisabeth Andreasson (digital justering 2021-05-21)
Mötesjusterare: Karin Berntsson (digital justering 2021-05-20)
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