Protokoll
Vestur styrelsemöte 2021-06-21
Närvarande: Elisabeth Andreasson, Catherine Sandberg, Åsa Wängdahl, Helen Sandberg, Agnes
Andersson, Tuija Riuttanen, Louise Löfgren, Jan Ljungholm, Gisela Vanhanen, Ann Kruser, Anna
Eamström
Plats: Digitalt

1.

Mötets öppnande
Elisabeth öppnade mötet.

2.

Val av sekreterare
Åsa valdes till sekreterare.

3.

Val av justerare
Catherine valdes till justerare.

4.

Föregående mötesprotokoll
Snabb genomgång av föregående mötesprotokoll.

5.

SIF








6.

Ekonomi



7.

Lokalföreningarna haft möte med SIF efter invalda i RF. Då bestämdes att pga så många
frågetecken och att vissa planer skall fram, så det skall vara månadsvisa möten med
lokalföreningarna och distriktens ordförande. SIFs förbundsutvecklingsplan skall in före
september för att få verksamhetsstöd 2022 från RF.
Det finns flera olika möjliga stöd från RF, beror på kvalitet på ansökningarna.
Distrikten har en starkare ställning enligt RFs stadgar. Presumtiva problem med de SIFområden som inte har fungerande distriktsarbete, samt att distriktsindelningen inte
stämmer upp med RFs distrikt.
RF-utbildning kommer att hållas för lokalföreningarnas ordförande.
Efter nästa ordförandesmånadsmöte 7/7 har vi ett kort info-möte, 8/7 kl. 20.

God ekonomi.
VSM ekonomiuppföljning återstår (Sven B hjälper Janne). Boxkostnad gör att det troligen
går back. Oklarheter om antal starter också. Elisabeth stöttar ”utredning”.

Lånet på klubbhuset GHP, Säve
Styrelsen beslutade att ansöka om amorteringsfrihet för lånet på Swedbank för klubbhuset för
tiden 210701-211231.

8.

Utbildning




Mötesplattformslicens visar sig bli komplicerat och dyrt. SIF kanske skulle eventuellt ta
fram en lösning för föreningar/distrikt (?). Elisabeth och C tar upp frågan på SIF-möte.
Ovalbaneträningar med domare och coach. Planeringen (Lollo, Ann och Janne) har inte
kommit igång.
Hippologi 1, Ann har mailat Rebecka ännu inget svar om höstdatum. Ann påminner henne.
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9.

Anläggning







Skyltar om ”obehörig ridning på banorna”, Elisabeth har bollen och skall fila på text.
Traktor-avtalet fungerar jättebra.
GHSK har arbete med paddocken i sommar, har fått bidrag från Gbg stad.
Fyrhjulingen, servicepengar 50% tillbaka eftersom den inte funkade efter.
Bolagsstämma GHP. Janne invald i bolaget som ordförande.
Göteborgs risdportsområdens utvecklingsplan, remissvar skall lämnas från olika
intressenter, inklusive GHP. Elisabeth har skrivit remissvar.
Villavagnar kvar och betalar hyra för uppställning.
”Corona-reducering” av anläggningshyra, Janne tar med frågan.




10. Ungdom


Ungdomsträning 20/7, inbjudan ute på FB, skall ut på hemsidan (Åsa fixar). Många
anmälda, antal platser fördelas efter storlek på förening när alla föreningarna fått var sin
plats.

11. Tävling




SM-kval 10/7, anmälningar börjat trilla in. Även stilpass. Domare och de flesta funktionärer
fixade av Lollo, men tävlingsledare och café-ansvarig behövs fortfarande. Sekretariat fixade
sig under mötet.
GK-kval 17/7 och 18/7 (Vestur respektive Vinir arrangerar). Domare är bokade, avhopp
skapat kaos men ordnat nu. Få anmälda än så länge. Funktionär behövs. Strul med
anmälningsmöjlighet i inDTA. Info skall ut på FB och hemsida, Lolla skickar text till Åsa.

12. Hemsida, kommunikation, info


-

13. Övriga frågor


-

14. Nästa möte
11/8 fysiskt möte på Säve kl 18.
Mötessekreterare (Åsa Wängdahl)

Justeras
Mötesordförande: Elisabeth Andreasson

Mötesjusterare: Catherine Sandberg
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