Styrelseprotokoll – Sigur Islandshästförening

Datum & tid:

Söndagen den 9 augusti 2020

Plats:

Stall Tofta

Närvarande:

Cecilia Carlund, Johannes Larsson, Alexandra Olausson, Elisabeth
Andreasson, Malin Saetre, Mirja Henrysson, Anna Berg, Sven
Asker

Frånvarande:

Anna Bartler, Agnes Andersson, Isabella Sexton och Emelie
Hellengren

Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Elisabeth Andreasson

Info

Föregående protokoll
Godkändes

Info

Dagordningen

Dagordningen godkändes

Beslut

Sekreterare
Till mötessekreterare valdes Anna Berg

Beslut

Justerare
Till justerare valdes Alexandra Olausson

Beslut

Ekonomi
Elisabeth drog igenom ekonomidelen tills Sven kom.

Info

Konstaterade att Sigus GK kval gick bra ekonomiskt. Info
Med utgifter för bl.a. mat på ca 1500kr, GHP hyra,
domare mm landar vi på omkring 7000kr. Inväntar ev
anmälningsavgifter via swish.
Ungdomsutskottet
Fortfarande prat om en mini-Hubertus. (1/11)

Informat
ion

Diskuterade och kom fram till att vi måste hitta ett
sätt som förenklar det för ungdomarna att fylla i när Beslut
de utfört ritter/aktiviteter som ger oss lokstöd.

Sportutskottet / Tävlingsutskottet
Går igenom Sigurs GK tävling och rapporteringen av
tävlingen då vi använder oss av ett nytt system som
ska underlätta GK tävlingar. Kommer fungera bra
när vi vet hur det går till och vad som behöver
göras. Finns dock en önskan om domarkommentarer.
Agnes tar fram en lista med de funktionärer som
hjälpte till på tävlingen så att alla funktionärspoäng
kan noteras.
Nästa tävling blir vårt KM den 3 oktober. Mer
planering och information kommer.
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Info

Aktivitetsutskottet
Hubbertus blir nästa aktivitet 31/10 vilket vi får gå
Beslut
ut och flagga för samt övrigt kommande aktiviteter/
tävling.
Vi tog beslut om att skjuta på Sigurddagen då det
blir svårt att genomföra med de restriktionerna som
är idag. Vi vill att denna dag ska vara full av
gemenskap där alla är välkomna. Något vi ser fram
emot i alla fall.

Uppföljn
ing/
beslut

Börjar diskutera vad för aktiviteter som vi vill göra i
vinter. I läxa tills nästa möte är att vi alla ska
fundera och kolla upp ev saker som behövs.
SIF
Ingen ny information

Övrigt
Elizabeth har noterat avtalet med GHP gällande
hyreskontraktet gällande minimi debitering +
straffavgift vid försenad rapportering vilket vi inte
håller med om/accepterar.
Gå ut på hemsidan, FB, Instagram samt printa ut
lappar i stallet med de aktiviter som kommer hända
resten av året. Samt trycka på att man ska vara
medlem om man vill vara med, vilket såklart går att
bli för de som inte är det.
Nästa styrelsemöte
Styrelsemöte den 13 september på Tofta.
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Sekreterare

----------------------------------------------Anna Berg

Ordförande

-------------------------------------------------Elisabeth Andreasson

