Protokoll
Vestur styrelsemöte 2021-10-04
Närvarande: Elisabeth, Catherine, Åsa, Anna, Tuija, Agnes, Elisabeth, Helen, Jan, Gisela, Karin,
Louise, Agnes
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.

Bra ekonomi.
GHPs ekonomi också bra.
GK-kval-ekonomi, nästan 60 starter, splittas 50/50 med Vinir, drygt 10 000 kr till Vestur.
Vinnande koncept med två tävlingar samma dag, kanske något för nästa år också.

Utbildning


8.

SIFs ordförandemöten har inte fungerat, kommunikation via FB-grupp funkar inte. Nytt
möte 13/10.
SIFs höstkonferens hålls 20-21/11 i Marmatorp utanför Uppsala. Åtminstone Elisabeth och
Catherine deltar.
Hemsidor i IOL kan behöva lämnas pga RF inte förnyar avtal med leverantören.

-

Anläggning






Möte med föreningar + GHP angående anläggningen behövs för mer engagemang.
Anläggningsbokningssituationen är lite ”infekterad”. Hur bör
anläggningsbokningsprinciperna vara? Olika modeller finns. Risk att GHPs ekonomi blir
lidande om man inte har en flexibel modell. Vestur bör ha rättigheter till
bokningssystemet. Klarhet behövs inför höstmötet. Janne kontaktar GHSKs ordförande
(Louise) i frågan och bjuder in henne till Vesturs höstmöte.
Diskussion om hur lokalföreningarna utnyttjar eller bör utnyttja GHP. Lokalföreningarna
bör ta ställning och ta konsekvenserna.
21/10 möte med Göteborgs kommun om anläggningens framtid.

1

Protokoll
Vestur styrelsemöte 2021-10-04
9.

Ungdom


-

10. Tävling




VSM 27-29/5 2022 ansökt men inget svar. GHP måste bokas snarast (Elisabeth gör).
Inför höstmötet: lokalföreningarna ta fram önskemål på dagar för sina tävlingsdagar på GHP.
Skall Vestur hålla med iPad till domare? Inte flera, men eventuell en i reserv? Beslut: Nej.
Lånar man ut sin iPad till domare skulle man kunna få ersättning. Har domare med sig egen
kan det höja domararvodet? Frågan tas med till höstmötet.

11. Hemsida, kommunikation, info




Ny hemsida behöver byggas upp om vi kickas ut ur IOLs hemsida (se avsnitt SIF). Vestur har
one.com hemsida ingående i sitt domän-paketet, och har haft hemsida där tidigare, så det
är ett möjligt/troligt alternativ. Den gamla hemsidan finns kvar där (inaktiv) och behöver
byggas upp på nytt.
Ny webmaster behöver hittas tills nästa årsmöte (Åsa slutar).

12. Övriga frågor


Höstmötet 24/10. OBS ny tid 17. Representanter för alla lokalföreningarna behövs. Elisabeth
skriver till lokalföreningarna och flaggar på FB. Framför allt tävlingsplaneringen. Någon från
SISU kan komma och informera? Catherine kollar. Elisabeth tar emot anmälan. Enkel fika
(gott bröd + pålägg) fixar Elisabeth. Styrelsen träffas helst en timme innan.

13. Nästa möte
Höstmötet 24/10 GHP
Styrelsemöte 24/11 kl. 20 (digitalt)

Mötessekreterare: Åsa Wängdahl

Justeras
Mötesordförande: Elisabeth Andreasson 2021-10-08 via mail
Mötesjusterare: Catherine Sandberg 2021-10-15 via mail
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