Protokoll
Vestur styrelsemöte 2021-08-11
Närvarande: Elisabeth, Jan, Åsa, Louise, Anna, Ann, Tuija, Agnes, Karin
Plats: GHP, Säve

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.

5.

SIF




6.

Ekonomi









7.

Ordförandemötet med RF-redovisning från SIF, bara ett hittills, inte så mycket info. Vestur
behöver tänka på vad som skall göras i och vad som krävs utav distriktet från RF.
Arbetsgrupp för detta: Janne, Elisabeth, Lollo, Ann, ev. Catherine. Bollas även med
lokalföreningarna.
Diskussion om hur man lägger förslag på ”punkter” som vi önskar att SIF skall ta upp. Bl.a.
så diskuterade vi frågan om elittävlingars jäv-situation, något som vi önskar att det
kommer upp på kommande ordförandekonferens/höstmöte.

Fortsatt god ekonomi.
Amorteringsfrihet för klubbhuslånet har erhållits.
Vestur behöver inte deklarera.
Elisabeth och Janne kollar på bidragsmöjligheter för anläggningen.
LOK-stöd på distriktsnivå möjligt?
VSM gick med ganska mycket plus, uppföljning mot budget bör göras.
Andra tävlingar går förmodligen även de med plus eller jämt upp.
Beslut: Vestur kan ha en arvoderad ”kassörsassistent” utanför styrelsen, för att ge
kassören mer utrymme att driva andra frågor.

Utbildning



Hippologi 1, Ann har försökt få fram när Rebecka kan, ingen respons. Ann kollar med SIF
om annat alternativ finns (vilka godkända utbildare finns som är veterinär).
Ovalbaneträningar med domare och coach, planering pågår, Ann skickar datum till
hemsida. Beslut: Arvode till domare och instruktör: 450 kr/tim. Detta utifrån deltagaravgift
400 kr, min 8 deltagare rider 2 och 2 per halvtimme, minus omkostnader för bana.
Retroaktivt mindre arvode betalas ut för redan hållna träningar.
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8.

Anläggning






9.

Skyltar om ”obehörig ridning på banorna”, Elisabeth har bollen och skall fila på text.
Göteborgs ridsportområdens utvecklingsplan, Elisabeth har skickat in remissvar.
Sven har klippt gräset, men ingen bra lösning, andra måste ställa upp. ”Utbildning” behövs
för klipparen. Vi bör undersöka om bidrag kan finnas för att hyra in extern resurs.
Domarbåsfönster, Johannes Larssongör en prototyp.
Arbetsdag 2/10 kl. 10-15. Inbjudan och förberedelse av Karin, Janne, Sven, Elisabeth.
”Funktionärslista” skall upprättas. Funktionärspoäng utgår.

Ungdom



Ungdomsträning 20/7 var mycket lyckad.
Nya idéer för ungdom efterlyses.

10. Tävling





GK-kval 17/7 och 18/7 (Vestur respektive Vinir) slogs ihop till två tävlingar på en dag
(17/7).
VSM 2022. Ansökan måste intill SIF före 30/8. Nationaldagshelgen går inte pga
galopptävling 6/6. Kristi Himmelsfärdshelgen är långhelg och ledig i GHPs kalender.
Anläggningen bokas för säkerhets skull. Vid ansökan önskas den helgen.
Höstmöte måste hållas i oktober, tävlingsplanering för 2022.

11. Hemsida, kommunikation, info
12. Övriga frågor
13. Nästa möte
Onsdag 1/9 kl. 17 fysiskt på GHP

Mötessekreterare: Åsa Wängdahl

Justeras
Mötesordförande: Elisabeth Andreasson godkänt 2021-08-15
Mötesjusterare: Karin Berntsson godkänt 2021-08-15
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