Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 061015
Närvarande:
Josefine Sjöstrand
Karin Andersson
Louise Rosengren
Monica Åkesson
Sofie Falkman
Louice Sporrsäter
Lena Hedlund
Suzanne Adamson
Giesela Edström

Ej närvarande:
Nathalie Andersson
Erica Hjelm
Hans Ericson

§1.

Josefine öppnade mötet och hälsade alla välkomna till Klevsviks stuga.

§2.

Dagordningen
Fastställdes och godkändes.

§3.

Val av justerare
Lena Hedlund valdes till justerare.

§4.

Föregående mötesprotokoll
Godkändes utan ändringar.

§5.

Kassaärenden
Vi har just nu 36 600:- i kassan. Några små poster ska betalas (exempelvis boxhyror
från KM på Säve).
Ungdomarna som var med på lag SM har fått 1050:- för att ha en gemensam aktivitet.
Monica har caféets växelkassa på 500 kr.

§6.

Info från SIF
Djarfur har i dagsläget tyvärr ingen representant till ordförandekonferensen i
Stockholm. Alla i styrelsen är tillfrågade, men ingen hade helgen ledig.
Om vi kan skicka någon med flyg kanske det löser problemet? Pengar finns. Frågan tas
även upp på medlemsmötet. Intresse anmäles till Josefine senast i morgon måndag.
Motioner till årsmötet skall lämnas in senast 15 december. Vår motion från förra året
om krav på veterinärer på gångartstävling omformuleras och skickas in igen.
Josefine har inte fått några protokoll från styrelsemöten i SIF.

§7.

Info från Vestur
Suzanne och Monica påminde om höstmötet (seminariet) 11-12 november i Kungälv.
Det kommer att vara många fina föreläsare att lyssna på!
Monica har dragit igång att vi ska få till en domarsekreterarkurs. En handfull
Djarfuriter är intresserade. Barbro Bäckström kommer att hålla en kurs för oss (Vestur)
i februari/mars. Preliminär plats Klevsvik, Monica samordnar. Info kommer i
Djarfurbladet.
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Angående Sävebanan försöker Vestur hitta 3-5 personer som kan ansvara för banas
standard. Skicket var ju under all kritik inför vårt KM.
En ungdomskurs för Johanna Elgholm är planerad i Sätila nästa helg. Intresset verkar
vara ganska svagt, endast 6 anmälda hittills. Det är stor risk att den ställs in. Vi undrade
och diskuterade varför inte fler anmält sig.
§8.

Djarfurbladet
Flera artiklar är på ”G” att skrivas till nästa nummer, som har deadline 22 oktober.
Sofie undrar om vi ska ändra formatet på den för att lämna till tryckning. Styrelsen
beslutade att så gör vi.
o Kallelse till årsmöte med dagordning skall med.
o Monica föreslår att vi skall lämna med ett inbetalningskort! Frivillig kraft
finns. Dock måste de i så fall vara ifyllda med postgironummer. Vi beslutade
att i stället dedicera en hel sida till betalandet av medlemsavgift och ha med ett
inbetalningskort ”på bild”.
o Välkommen till nya medlemmar skall åter tas med från och med detta nummer.
Lena skickar info till Sofie.
o Årsavgift 2007. SIF aviserar höjning med 20:-. Vi gör samma höjning för
fullbetalade medlem = 480:-. Ingen ändring på avgiften för stödmedlemmarna.
Vad tar övriga klubbar i Vestur?
o Kontakta våra gamla annonsörer och fråga om de vill annonsera nu när vi gör
en ”riktig” tidning igen!

§9.

Hemsidan
Det är väldigt bra med den nya domänen! Stort tack till Åsa som sköter hemsidan.

§10. Info från tävlingskommittén
Tävlingskommittén går mot ljusare tider!
Ulrika har bestämt sig för att fortsätta som tävlingsledare. Frågan om tävlingsbana
kommer att lösa sig. Ny ovalbana är på gång på Klevsvik. Även andra banor i regionen
kommer givetvis att bjudas in i upphandlingen.
Monica avgår som funktionärsansvarig.
o Ny funktionärsansvarig behövs.
o Ny vice tävlingsledare behövs.
Efterlysning tas med i tidningen.
Monica och Marie Caiman tar över caféansvaret. Kristina fortsätter att bidraga med
morotskaka, hurra hurra!
Tävlingsdatum för nästa år måste beslutas innan 15 november för att komma med i
”Proppen”.
§11. Verksamhetskommittén
Erica närvarade inte på mötet. Ett antal ”natural horsemanship clinics” har hållits ute i
Hanhals.
Det är Hubertusritt i Skogsgärde 4 november.
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§12. Medlemsmöte/SIF-möte
Förslag till dagordning:
o Vad förväntar vi oss av Djarfur?
o Vad förväntar vi oss av SIF?
o Motioner till SIF
o Övriga frågor
§13. Inför årsmötet
Årsmötet blir den 28 januari kl 17.00 på Hanhalsgården.
Kallelse och dagordning ska ut i Djarfurbladet.
Valberedningen har jobbat på bra och har redan löst ett antal stora poster.
§14. Ungdomsfrågor
Louise undrade om det finns någon övre åldersgräns för den som är
ungdomsrepresentant? Louise fyller 25 år nästa år.
Svaret blev att man kan fortsätta vara ungdomsansvarig, men inte vara
ungdomsledamot.
Antalet aktiva ungdomar har vuxit med ett tiotal under året. Detta är för framför allt
ungdomar som inte är så starkt engagerade i tävlingar, utan tycker att det är kul med
andra aktiviteter också.
4-5 november ska de göra en långritt med övernattning tillsammans från Anneberg till
Sundstorps gård. På kvällen ska de ha lite olika aktiviteter, och bl a planera
programmet för nästa år.
Information om Lag SM behöver ut så tidigt som möjligt. Suzanne ska vara Lag SM
ansvarig nästa år.
Nationella ungdomsmötet är sista helgen i november i Västerås. Fyra ungdomar är
intresserade, två kommer att få åka. Louise åker med också.
Kan Djarfur stötta ekonomiskt? SIF bidrar med 1000:-/pers.
§15. Materialfrågor
Följande inköp beslutades:
Klistermärken med genomskinlig och vit bakgrund (två sorter). Bilmärken (de
genomskinliga) med klister på ”framsidan” så att de kan fästas på insidan av rutan. De
ska vara runda och stansade, vinröd logo.
Runda tygmärken, loggan broderad med guldtråd, påstrykbart. Bakgrunden ska vara
vinröd och märket ska ha guldkant.
§16. Islandshästens dag
Vi har fått mycket positiv feedback på genomförandet! Allt funkade bra trots vädret.
Ekonomiskt resultat:
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Utgifter

Inkomster

Hyra
2 310,00 kr
Lotter
100,00 kr
Lottstånd
100,00 kr
Släpkärra
600,00 kr
Café
0,00 kr
Högtalarsystem
433,00 kr
Elkablar
154,00 kr
Plastband
213,00 kr
Flagga
14,00 kr
Prova-på ridning
0,00 kr
Poängpromenad
0,00 kr
Smörgåstårta
808,00 kr
Summa

4 732,00 kr

Överskott

5 496,00 kr

693,00 kr (Återbetalt)
5 025,00 kr (4225:- netto)

1 750,00 kr (=överskottet)

2 340,00 kr
420,00 kr

10 228,00 kr

§17. AP-listan (nya punkter och uppföljning)
Se nedan.
§18. Nästa möte (plats& tid)
Nästa styrelsemöte 14 januari kl 17.00 i Klevsviks stuga.
§19. Övriga frågor
Bokslut, inventering till årsskiftet (sista december).
§20. Mötet avslutas

AP-lista: Grå = stängd
AP nr

Rubrik

Status

Ansvarig

060219:1

Gör en budget för verksamhetsåret 2006. Presenteras på Klar
nästa möte.

Hans

060219:3

”Ragga runt” för att få tag i cafésamordnare.

Klar

Josefine

Stängd

Erica,
Hans

Monica och Marie tar det.
060219:8

Skriv en text om verksamhetskommittén och om
fritidsridning för hemsidan.
Nytt försök nästa år!
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AP nr

Rubrik

Status

Ansvarig

060402:3

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

På ”G”

Josefine

Josefine har mailat SIF för att be om protokollet
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”.

Stängd

Alla

Stängd

Louise R

Skicka även texten till Åsa Adler för publicering på
hemsidan.
Tas nästa år, efter årsmötet.
060402:10 Den planerade putstävlingen datumsätts snarast och
.info läggs ut på webben
Nytt försök nästa år.
060521:2

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

Avvakta.

Josefine

060521:4

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

Klart

Josefine

060521:7

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

Louise R

Det är på gång från Vesturs sida!
060521:9

Inköp av klistermärken undersöks.

Klart

Karin

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

Klart

Louise R

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

Stängs

Hans

Tas när Hans och Louises hästar är friska.
060813:1

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

Klart

Louice

060813:2

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

Pågår

Louise R,
Sofie
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AP nr

Rubrik

Status

Ansvarig

060813:3

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

Klart

Louice

060813:4

Ta in offert på klubbmärken och transfer

Klart

Karin

061015:1

Planera för domarsekreterarkursen samt annonsera i
Djarfurbladet.

Ny

Monica

061015:2

Skicka info till Sofie om nya medlemmar för
välkomnande i Djarfurbladet.

Ny

Lena

061015:3

Lägg in en efterlysning av funktionärsansvarig samt
vice tävlingsledare i Djarfurbladet.

Ny

Monica,
Sofie

061015:4

Kontakta våra gamla annonsörer och kolla om de vill
annonsera i nästa nummer.

Ny

Sofie

061015:5

Boka Hanhalsgården för årsmötet.

Ny

Josefine

061015:6

Gör inventering inför årsbokslutet.

Ny

Karin

Beslutslogg:
Beslut nr

Rubrik

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.

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.
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Beslut nr

Rubrik

060813:2

OK att köpa in varor till Islandshästens dag.

061015:1

Beslut att köpa in klistermärken och tygmärken.

061015:2

Beslut att Ungdomarna som var med på lag SM får 1050:- för att ha en
gemensam aktivitet.

061015:3

Beslut att den som deltar på ordförandekonferensen kan ta flyget.

Vid tangentbordet: Karin Andersson (sekreterare)
Justeras: Lena Hedlund
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