Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 060813
Närvarande:
Hans Ericson
Josefine Sjöstrand
Karin Andersson
Louise Rosengren
Monica Åkesson
Sofie Falkman
Louice Sporrsäter
Lena Hedlund

Ej närvarande:
Suzanne Adamsson
Nathalie Andersson
Erica Hjelm
Giesela Edström

§1.

Josefine öppnade mötet och hälsade alla välkomna till Klevsviks stuga, där alla
samlades efter att viss förvirring ang mötesplatsen retts ut! -.

§2.

Dagordningen
Tre punkter tillkommer:

§3.

x

Samarbete med Vaengur

x

Medlemsmöte/SIF-möte

x

Inför årsmötet.

Val av justerare
Louice Sporrsäter valdes till justerare.

§4.

Föregående mötesprotokoll
Gicks igenom, några punkter lyftes upp (Vestur-bidragen och budgeten).

§5.

Kassaärenden
Just nu har vi 24.778:- på kontot. Ungdomarna fick sammanlagt 3000:- till
Ungdomslags-SM, dvs 500:- var som bidrag till anmälningsavgiften som är 600:-.
Reseräkning för resan till SIF:s årsmöte ej inskickad, i övrigt inga fler utgifter i pipen.
Djarfur Open gick drygt 5000:- plus!
Behöver det köpas in rosetter? Louice kollar hur många som finns, och kollar med
tävlingskommittén vad som behövs framöver.
Medlemsantalet är just nu ca 152 personer.
Budget
Hans mailade ut budgeten efter förra mötet. Han har fått en del kommentarer. Några
små ändringar kommer att införas m a p medlemsantal och annonsintäkter.

§6.

Info från SIF
Inget nytt från SIF.
Det är väldigt tyst från SIF. Vi undrar lite vad de gör?

§7.

Info från Vestur
Inget nytt från Vestur. Sommarstiltje?

1(6)

När det gäller användningen av bidragspengarna tycker Djarfur att det är orimligt att
80% av bidragen går till banan. Vi tycker att det skall vara tvärt om, 80% skall gå
tillbaka till ungdomarna.
Louise skriver ett mail med vad vi vill säga och skickar till Sofie, som formulerar en
skrivelse till Vestur.
§8.

Djarfurbladet
Sofie är nästan klar med Djarfurbladet Light #2. Kommer att redigeras klart i kväll.
Efterlysning av skribenter kommer att gå ut i detta nummer, vilket är mycket viktigt för
att det skall bli någon tidning. Får vi in mer material kan vi återigen trycka upp en
”riktig” tidning.
Medlemmar kan fortfarande lägga in radannonser gratis.
Medlemsförteckningen har tidigare skickats ut. Önskemål finns om att göra det igen.
Symboliskt viktigt att detta nummer går ut till alla medlemmar i pappersformat!
Deadline för nästa nummer: 22 oktober.
Att publicera
Kallelse till höstmöte.

§9.

Hemsidan
Domän är på ”g”. Följande URL gäller just nu: http://gate.homedns.org/
SIF och Vestur är informerande.

§10. Info från tävlingskommittén
Tävlingskommittén har inte haft något möte om KM ännu. KM kommer att förläggas
till Säve, med största sannolikhet.
Domare, veterinär och café är inte klart.
Styrelsens budskap till tävlingskommittén är SÄNK AMBITIONSNIVÅN!
§11. Verksamhetskommittén
Inga aktiviteter just nu. Vi väntar på hösten!
§12. Medlemsmöte/SIF-möte
Det har tidigare varit dålig uppslutning på höstmötet. Förslag att byta rubrik på mötet,
samt att ha en tydlig kallelse och agenda. Många i klubben har synpunkter/frågor runt
vad SIF gör t ex, varför vi vill ta upp detta till diskussion för att kunna föra vidare till
SIF.
Förslag om höjning av medlemsavgift måste också tas med på medlemsmötet i oktober.
Datum: 15 oktober kl 18.00 i stugan i Stall Klevsvik.
§13. Inför årsmötet – vi skall börja planera tidigt!
Klubben behöver engagerade medlemmar i styrelsen. Valberedningen kommer att
försöka plocka fram flera alternativ att välja på. Lista på vilka som kommer att avgå
skall tas fram till medlemsmötet. Valberedningens jobb underlättas om personer som är
intresserade av att vara med hör av sig.
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Det vore bra om valberedningen kan plocka fram fyra representanter till SIF:s årsmöte
redan INNAN Djarfurs årsmöte.
§14. Ungdomsfrågor
Ungdomarna är på Lag-SM idag!
Louise börjar få mer återmatning från ungdomarna. Efter alla tävlingar kommer det att
vara ett nytt möte för att planera upp höstens aktiviteter utifrån ungdomarnas önskemål.
Bl a en ny kurs i kroppsmedveten ridning.
Suzanne Adamson har lagt mycket tid och energi på Lag-SM. Bra jobbat, Suzanne!
§15. Materialfrågor
Försök till inventering är gjord, den är dock inte komplett. Info saknas från Rosas
Islandshästar. Vi låter detta vara tills inventeringen vid årsskiftet.
Synpunkter har kommit upp på färgen på T-shirtarna – alla gillar inte vinrött. Det är
dock klubbens färg.
Broderade märken: Önskemål om att vi köper in nya märken. Ny offert tas in till nästa
möte, även på transfer. Vi vill ha ett runt märke med vinröd bakgrund med kant och
brodyr i guld.
”Representationströjor” för Djarfur önskas för att användas exempelvis på större
tävlingar, men prioriteras ej just nu. Skall detta tas fram behövs en drivande person som
kan komma med förslag inom en budgetram.
Flaggan och de ”gemensamma” klubb-T-shirtarna skall förvaras i stall Klevsviks skåp!
Louice kontaktar Suzanne om detta.
§16. Islandshästens dag
Annonsering och affischering påbörjas NU! Både digitalt och på papper.
Kommittén har styrelsens medgivande att göra inköp till caféet och lotterierna.
Vi behöver konor för att avgränsa banan. Josefine har 4 som hon tar med. Kan
staketpinnar användas? Karin och Louice provar.
Funktionärer och lotterivinster är välkommet, för att inte säga ett måste. Hans tar på sig
att se till att ljudet blir uppkopplat.
§17. Samarbete med Vaengur
Diskussion har kommit upp om att samarbeta med Vaengur. Vi har samma problem
med t ex funktionärer till tävlingar. Förslag att Josefine kontaktar Katja Alheden för att
höra om Vaengur har något intresse av detta.
§18. AP-listan (nya punkter och uppföljning)
Se nedan.
§19. Nästa möte (plats& tid)
Styrelsemöte Söndag 15 oktober kl 16.00, följs av medlemsmöte kl 18.00 i stugan i
Stall Klevsvik.
§20. Övriga frågor
--
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§21. Mötet avslutas
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060219:1

Gör en budget för verksamhetsåret 2006. Presenteras på Revideras
nästa möte.
något..

Hans

060219:3

”Ragga runt” för att få tag i cafésamordnare.

Fortsätter

Josefine

060219:8

Skriv en text om verksamhetskommittén och om
fritidsridning för hemsidan.

Erica klar.
Hans ej
klar.

Erica,
Hans

060402:3

Maila ut protokollet från riksårsmötet till styrelsen,
samt se till att det läggs på hemsidan.

När datorn
funkar.

Josefine

060402:5

Skriv information från ungdomskommittén för
”tidningen”.

Blir till
nästa nr.

Louise R

060402:9

Skriv en presentation om dig själv och din roll i
styrelsen för ”tidningen”.

Louise,
Hans, och
Nathalie
återstår

Alla

060402:10 Den planerade putstävlingen datumsätts snarast och
.info läggs ut på webben

Till hösten

Louise R

060521:1

Maila ut budgeten.

Klar

Hans

060521:2

Be tävlingskommittén göra en budget för nästa tävling
att användas som beslutsunderlag och mall för
kommande tävlingar.

Avvakta.

Josefine

060521:3

Bjud in Ulrika för att berätta om tävlingskommitténs
verksamhet.

Stängd

Josefine

060521:4

Meddela valberedningen att en ny kassör och
ordförande behövs till nästa verksamhetsår.

Uppdaterad Josefine

060521:5

Alla som har möjlighet kollar upp vad de har för
skrivare, toner, papper mm som kan bidra till att printa
ut Djarfurbladet.

Stängd

Alla

060521:6

Kolla vad som gäller för ungdomsbidragen. Lusläs
reglerna!

Stängd

Josefine

Skicka även texten till Åsa Adler för publicering på
hemsidan.
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060521:7

Prata med Suzanne om önskemålet om kvällsträning för Ej klar
ungdomarna en gång i månaden på Sävebanan.

Louise R

060521:8

Inventering till halvårsskiftet genomförs!

Stängd

Karin

060521:9

Inköp av klistermärken undersöks.

Ej påbörjad Karin

060521:10 Kontakta Nathalie om kvällstävlingar och skriv för
tidningen.

Stängd

Erica

060521:11 Be Linnea skriva rapport från ungdomsaktiviteter för
tidningen.

Rapport
från lagSM önskas

Louise R

060521:12 Lägg ut inbjudan till ridtur vid Rigortorpet snarast.

Tar det när
Drengur är
frisk

Hans

060521:13 Lägg ut inbjudan till kurs i sits och inverkning på
hemsidan.

Klar

Erica

060813:1

Behöver det köpas in rosetter? Kolla hur många som
finns, och kolla med tävlingskommittén vad som
behövs framöver

Ny

Louice

060813:2

Formulerar en skrivelse till Vestur ang hur pengarna
från ungdomsbidragen används..

Ny

Louise R,
Sofie

060813:3

Kontakta Suzanne ang att flaggan och de
”gemensamma” klubb-T-shirtarna skall förvaras i stall
Klevsviks skåp!

Ny

Louice

060813:4

Ta in offert på klubbmärken och transfer

Ny

Karin
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050927:1

Inköp av 50 klubbtröjor i fleece.

050927:2

Inköp av tre DVD-filmer (tänder och Bennis två filmer).

060219:1

3600:- låses för ungdomarna under år 2006. Pengar som ej utnyttjats under
året går till klubbens kassa vid årsskiftet.
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060219:2

I den mån snabba beslut behöver fattas har ordföranden mandat att fatta dessa
själv. Ordföranden kan konsultera hela eller delar av styrelsen.

060219:3

Beslut att lägga ut styrelseprotokoll på hemsidan.

060402:1

Beslut om att godkänna bokföringsorder på handkassa som ej funnits hos
kassören, sammanlagt 1039:-.

060402:2

Beslut om att köpa in 100st T-shirts.

060521:1

Beslut att Djarfur skaffar en egen hemsidedomän.

060813:1

Flaggan och T-shirts skall förvaras i Djarfurskåpet i Stall Klevsviks
klubbstuga.

00813:2

OK att köpa in varor till Islandshästens dag.

Vid tangentbordet: Karin Andersson (sekreterare)
Justeras: /RXLFH6SRUUVlWHU
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