Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 070218
Närvarande:
Eva Stark
Hans Ericson
Karin Andersson
Lena Hedlund
Louice Sporrsäter
Monica Åkesson
Sofie Falkman
Tina Bodin
§1.

Ej närvarande:
Erica Hjelm
Giesela Edström
Louise Rosengren
Nathalie Andersson

Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Hans Ericson som hälsade styrelsen välkommen till
Klevsviks stuga i Älvsåkers by.

§2.

Dagordningen
Följande punkter läggs till som permanenta punkter:

§3.



Närvaro



Info från Vestur



Övriga frågor

Val av justerare
Till justerare valdes Eva Stark.

§4.

Närvaro
Vi började med runda runt bordet för att presentera oss för varandra då några nya
medlemmar tillkommit i styrelsen.
Två ordinarie ledamöter (Louise R och Nathalie) saknades på mötet, och två
suppleanter var närvarande (Tina och Monica). Därmed var alla mötesdeltagare
röstberättigade.

§5.

Föregående mötesprotokoll
Inga kommentarer på föregående mötesprotokoll.

§6.

Val av vice ordförande till föreningen
Monica Åkesson valdes till vice ordförande.

§7.

Fördelning av ansvarsområden (inom styrelsen och kommittéer, ny designkommitté)
Tävlingskommittén
Ulrika Persson fortsätter som tävlingsledare. Ny funktionärsansvarig är Karin
Andersson. Louise Rosengren är veterinäransvarig. Birgitta Nilsson är ansvarig för att
ordna domare. Monica Åkesson och Marie Caiman är caféansvariga.
Förutom dessa är Cecilia Bark, Peter Sporrsäter, Hans Ericson och Giesela Edström
med i tävlingskommittén.
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Verksamhetskommittén
Ende medlem i verksamhetskommittén just nu är Hans Ericson. Fler förslag finns, och
dessa personer ska kontaktas. En blänkare läggs med i Djarfurbladet, där Hans anges
som kontaktperson.
Materialkommittén
Mötet ansåg att ”Materialkommitté” är ett bättre namn på denna kommitté än
”Designkommitté”. Förutom inköp av profilmaterial till föreningen ska
materialkommittén ansvara för inventering.
Eva Stark och Karin Andersson utgör basen till materialkommittén, och fler
medlemmar med åsikter och idéer om utformning av profilprodukter är välkomna.
Ungdomskommittén
Louise Rosengren är ungdomsansvarig med viss uppbackning av Åsa Adler.
Ungdomskommittén har tillsammans med ungdomarna gjort upp ett program för första
halvan av 2007, och det programmet ligger både ute på hemsidan och kommer att
publiceras i nästa nummer av Djarfurbladet.
§8.

Kassaärenden (firmateckning, ungdomspengar, budget för året)
Kassan är just nu ca 20.000:-. En del medlemsavgifter har kommit in.
Det behövs ett förtydligande angående vad som ingår i de olika medlemsavgifterna.
Som minior (som man kan vara till och med det år man fyller 12 år) är man medlem i
SIF, men man får inte Islandshästen. Vill man ha tidningen måste man betala
medlemsavgift för junior.
SIF kommer att bli snabbare med att dra in tidningen för dem som inte betalt in full
medlemsavgift senast den 28 februari.
Faktura från Vestur på banan har inkommit. Vi skickade en motfaktura på samma
belopp eftersom vi fick lägga ner mycket arbete på att få banan i användbart skick.
Vestur har inte kommenterat denna ännu.
Lena har lite siffror som input till en budget för 2007. Hans gör en budget till nästa
möte.
Nya ryttarlicenser har kommit. Nu gäller nya regler och annat belopp. Numera får man
bara köpa ryttarlicens via den egna klubben. Blocken och reglerna lämnas över till
tävlingsledare Ulrika.

§9.

Info från SIF/Årsmötesfrågor
Hans har inte hunnit få någon info från SIF ännu.
Erica har flaggat för att hon inte kan åka till riksårsmötet, och hon har även meddelat
att Nathalie är krasslig och kanske inte heller kan åka.
Suppleanter är Hans, Birgitta och Josefine S.
Det är styrelsens mening att den som åtagit sig att åka på årsmötet har ett ansvar för att
klubben representeras. Kan man inte åka får man själv ringa in sin ersättare. Hans
ringer Erica och diskuterar frågan.
Hans efterlyser bättre samordning av resan. Till nästa år får vi utse en resesamordnare
bland dem som är valda att representera föreningen på SIF:s årsmöte.
2(7)

Vi skulle gärna vilja se ett kalendarium på SIF:s hemsida så att man kan får en
överblick över allt som händer i islandshästvärlden m a p både tävlingar, kurser och
andra större evenemang. Detta kommer att framföras på SIF:s årsmöte.
Årsmöteshandlingar finns på förstasidan på SIF:s hemsida.
§10. Info från Vestur
Monica, Louise och Hans var på Vesturs årsmöte. Där fick de bl.a. 1,5 h information
från SISU om vilka bidrag man kan söka och förutsättningarna för dessa. För att kunna
få stöd från SISU (ca 20:-/deltagare över 13 år) för att ha en studiecirkel behöver man
utbilda en studiecirkelledare. Detta kan vi ha i åtanke för framtida arrangemang.
Monica kan tänka sig att gå studiecirkelledarkursen, och åtar sig att kontakta rätt person
i Halland. Sedan kan info läggas ut på hemsidan för att se om fler är intresserade.
Hans valdes in i Vesturs styrelse, så vi ser fram emot att fortsatt få bra inblick i Vesturs
arbete.
§11. Djarfurbladet
Nr 1 2007 är under färdigställande. Deadline var förra fredagen (9/2), så det finns en
chans att få med bidrag de närmaste dagarna. Tyvärr verkar många ha missat datum för
deadline, eftersom bara ett fåtal bidrag inkommit.
Fler skribenter är ett måste för att Djarfurbladet inte ska bli en alltför smal tidning. Alla
bidrag stora som små är varmt välkomna! Större evenemang bevakas oftast ändå, men
vi vill gärna ha med även det lilla i tidningen. Ni som är ute och gör något kul tag en
bild och skriv en rad och skicka till Sofie!
Sofie redigerar gärna texten för den som känner att man kan behöva det stödet.
Tina kan eventuellt bidra med information om djurskyddsregler och nya föreskrifter ur
kommunens perspektiv. Hon tar upp frågan om utformning med sin chef.
Sofie tog upp frågan om annonspriser. Beslut att de ska vara samma som tidigare.
Deadline för nästa Djarfurblad blir 15 maj.
§12. Hemsidan
Det fungerar bra med uppdateringarna.
Åsa har föreslagit en köp och säljmarknad för medlemmar på hemsidan.
§13. Tävlingskommittén
Läget är under kontroll. Tävlingskommittén har inte haft något möte ännu i år. Djarfur
Open kommer att vara 5-6 maj på Anderssons Gård (tack Cecilia!).
§14. Verksamhetskommittén
Hans hoppas att vi kan få med minst två medlemmar till i verksamhetskommittén.
Tidigare år har man samordnat ”hemma hos”-ritter i stallen. Hans tycker att det vore
trevligt att återuppliva den traditionen.
Lena tar upp frågan med invånarna på Dugatorp.
Djarfur rekommenderar att man begär hästägarförsäkran och visar vaccinationskort när
vi träffar hästar från andra stall! Tänk på faran för smittspridning!
Louice föreslår att man lägger hästägarförsäkran som en pdf-fil på hemsidan.
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Hans planerar en ritt till Sundstorp med övernattning. Han får fria händer att bestämma
datum.
Den 12 maj är det Klevsviks årliga vårritt med fest.
I november brukar det vara en Hubertusritt i Skogsgärde.
Eftersom Hans har kommit med i Vesturs styrelse så har han funderingar på att
samordna verksamhetskommittén mellan klubbarna. Detta skulle kunna bredda utbudet
avsevärt.
Sofie föreslår att köra en ”Baskurs i hästkännedom”, och kan åta sig att titta på
förutsättningarna för att köra en kurs.
Unghäst/fölmönstring är också både lärorikt och roligt, och kan arrangeras som en
”clinic”.
§15. Materialfrågor
Kuvert har beställts (3000 st).
Övriga inköp skjuts till efter Djarfur Open då vi kommer att ha bättre koll på kassan.
Eva funderade på möjlighet att hitta sponsorer.
§16. AP-listan (nya punkter och uppföljning)
Se nedan.
§17. Årsplanering
Kända datum just nu:
Datum

Aktivitet

5-6 maj

Djarfur Open på Anderssons Gård

12 maj

Klevsviks vårritt och fest

§18. Planering av möten under året
Under året planerar styrelsen att ha 6 möten inklusive dagens möte.
22 april 17.00 hemma hos Hans
17 juni 17.00 hemma hos Tina
19 augusti 17.00
14 oktober i samband med höstmötet
16 december 17.00
Plats för övriga möten bestäms inför respektive möte.
§19. Nästa möte (plats& tid)
22 april 17.00 hemma hos Hans.
Karin hjälper till med dagordning till nästa möte.
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§20. Orienteringar
Inget denna gång.
§21. Övriga frågor
a. Finns det någon möjlighet att föreningen kan sponsra personer som vill utbilda
sig till domare? Det är kostsamt att genomgå utbildningen, ca 10.000:-.
Om detta är aktuellt så borde det ingå en form av gentjänst i form av att den
som sponsrats av föreningen ställer upp som domare på föreningens tävlingar.
Tävlingskommittén kan ta med sig frågan om man kan sätta undan pengar av
inkomsterna från tävlingarna till detta.
En annan variant är ett lån med återbetalningsplan.
Hans tar upp frågan med Vestur, kan de låna ut pengarna?
b. Domarsekreterarutbildningen 24-24/2 är fulltecknad och lika många till står på
kö. En kurs till skulle lätt kunna genomföras.
§22. Mötet avslutas
Mötet avslutades och Hans tackade för visat intresse.
AP-lista: Grå = stängd
AP nr

Rubrik

Status

Ansvarig

060402:3

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

Stängs, ny
punkt på
Hans.

Josefine

Josefine har mailat SIF för att be om protokollet
060402:5

Skriv information från ungdomskommittén för
”tidningen”.

Klar

Louise R

060521:2

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

Pågår

Monica,
Karin

Pågår

Louise R,
Sofie

Mailas till Hans för spridning till styrelsen.
060813:2

Formulerar en skrivelse till Vestur ang hur pengarna
från ungdomsbidragen används.
Hans kommer att ta upp frågan på Vesturs styrelsemöte.

Hans

061015:1

Planera för domarsekreterarkursen samt annonsera i
Djarfurbladet.

Klar

Monica

061015:2

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

Klar

Lena

061015:3

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

Stängs

Monica,
Sofie
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AP nr

Rubrik

Status

Ansvarig

061015:4

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

Pågår

Sofie

061015:5

Boka Hanhalsgården för årsmötet.

Klar

Josefine

061015:6

Gör inventering inför årsbokslutet.

Klar

Karin

070218:1

Maila ut protokollet från riksårsmötet 2007 till
styrelsen, samt se till att det läggs på hemsidan.

Ny

Hans

070218:2

Kolla intresset för att vara med i
verksamhetskommittén med lämpliga personer.

Ny

Tina
(alla)

070218:3

Lägg med en blänkare om nya medlemmar till
verksamhetskommittén i Djarfurbladet. Hans ska vara
kontaktperson.

Ny

Sofie

070218:4

Budget för 2007.

Ny

Hans

070218:5

Förankra lämplig utformning på information om
djurskyddsfrågor i Djarfurbladet med ansvarig chef
inom kommunen.

Ny

Tina

070218:6

Kolla om Dugatorp är intresserade av att ordna en
”hemma hos”-ritt.

Ny

Lena

070218:7

Se till att pdf-fil för hästägarförsäkran kommer med på
Djarfurs hemsida.

Ny

Louice

070218:8

Undersök förutsättningarna för och intresset för en
studiecirkelledarekurs.

Ny

Monica

070218:9

Skicka underlag för dagordning till Hans innan nästa
möte.

Ny

Karin

070218:10 Tag upp frågan om sponsring av kandidater till
domarutbildnignar med Vestur.

Ny

Hans

070218:11 Undersök förutsättningarna för att hålla en baskurs i
hästkännedom.

Ny

Sofie
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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.

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.

070218:1

Annonspriser i Djarfurbladet förblir oförändrade för 2007.

Vid tangentbordet: Karin Andersson (sekreterare)
Justeras: Eva Stark
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