Protokoll
Vestur styrelsemöte 2021-12-15
Närvarande: Elisabeth, Catherine, Åsa, Anna, Tuija, Agnes, Ann, Jan, Sven Bjerén
(valberedningsrepresentant)
Plats: Digitalt

1.

Mötets öppnande
Elisabeth öppnade mötet.

2.

Val av sekreterare
Åsa valdes till sekreterare.

3.

Val av justerare
Janne valdes till justerare.

4.

Föregående mötesprotokoll
Snabbgenomgång.

5.

SIF




6.

Ekonomi


7.

Sport-Fengur-utbildning. Johanna Grundberg kan hålla heldags”kurs” innan
tävlingssäsongen 2022 (förslag början av mars).

Anläggning





9.

Sven har stöttat Janne med genomgång av ekonomin.

Utbildning


8.

Mail från Gunilla (på Tävlingssektionen) om distriktsindelning. Hon har kartlagt och
placerat lokalföreningarna i distrikt. Kappi, Drifandi och Merkur är för närvarande
placerade i Vestur. Åsikter på distriktsplacering kan göras innan SIF-beslut om uppdelning.
Motioner till SIFs årsmöte måste förberedas. Elisabeth kollar när de behöver vara inne.

Möte med Göteborgs stad framflyttat till 27/1 2022. Informationsbrev om satsning på
ridsporten skall komma innan.
Ridning på islandshästbanorna 2021: 14 st enstaka ridning, 5 årskort. Bättre reklam behövs
till nästa år. Nya privata ovalbanor byggs vilket ger ”konkurrens”. Banan öppen för ridning
till tjällossning. Åsa kommunicerar.
Köpa tjänster för skötsel av GHP-området? Elisabeth och Janne startar upp koll på detta
(framför allt gräsklippning).

Ungdom



Ungdomsstöd, Catherine kollar.
Lag-SM-kvalet 1/5 2022. Sven kan tänka sig samordna, men funktionärer från alla
föreningar som har deltagande lag ”krävs”. Anna tar kontakt med Sven för start av arbetet.
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10. Tävling




VSM
o

Domarbrist (pga WR + annan Nivå-1 samma helg). Diskussion om VSM inte behöver
vara WR utan istället vanligt SM-kval. Beslut: VSM blir en riktigt bra SM-kval-tävling
med finaler, ingen WR.
o VSM-grupp behöver dra igång tidigt 2022.
2022 tävlingskalender inlagda i GHPs kalender (Elisabeth fixat)

11. Hemsida, kommunikation, info


Ny kommunikatör för träning-enstaka-gång (bevaka brevlåda) behövs fr.o.m. årsmötet 2022.

12. Övriga frågor




Valberedningens arbete inför årsmöte 2022 (Sven Bjerén):
Lena och Sven har börjat jobba. Besvärligast är att hitta ny ordförande (Elisabeth vill inte
fortsätta).
Förberedelser inför årsmötet (dokument) skall göras i januari, förslag heldag 30/1 2022.
Elisabeth kollar om vi kan får SISU-stöd.

13. Nästa möte
Troligen 30/1 2022, GHP, Säve

Mötessekreterare: Åsa Wängdahl

Justeras (digital justering via digitalt media är tillräckligt)
Mötesordförande: Elisabeth Andreasson 2021-12-17
Mötesjusterare: Jan Ljungholm 2021-12-20
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