Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 070422
Närvarande:
Eva Stark
Hans Ericson
Karin Andersson
Louice Sporrsäter
Sofie Falkman

§1.

Ej närvarande:
Giesela Edström
Louise Rosengren
Nathalie Andersson
Lena Hedlund
Monica Åkesson
Tina Bodin

Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Hans Ericson som hälsade styrelsen välkommen hem till
honom.

§2.

Dagordningen
Ny ”standardiserad” dagordning presenterades.

§3.

Val av justerare
Till justerare valdes Louice Sporrsäter.

§4.

Närvaro
Endast fem styrelsemedlemmar deltog på mötet pga. miss med kallelsen. Viss
osäkerhet rådde om hur många som måste vara närvarande för att mötet ska vara
beslutsmässigt. Var finns våra stadgar? Hans kollar och distribuerar det han finner.
Erica Hjelm har hoppat av från styrelsen, men eftersom hon är suppleant lämnas det
utan åtgärd.

§5.

Föregående mötesprotokoll
Punkt om inköp av 3000 kuvert tillagt i beslutsloggen.

§6.

Kassaärenden
Kassören var ej närvarande på mötet.

§7.

Info från SIF
Hans har fått årsmötesprotokollet, och det ligger även på webben för den som vill läsa.
I övrigt har ingen info kommit.

§8.

Info från Vestur
Hans missade senaste mötet. Protokollet har inte kommit ännu. Hans skickar ut det när
det kommer.

§9.

Tävlingskommittén
Djarfur Open blir endagstävling (5 maj). Ulrika har gjort ett preliminärt tidsschema.
Karin skickar ut det till resten av styrelsen.
Om detta funkar bra kanske man i fortsättningen skall lägga Djarfur Open som en
endagstävling, tycker Sofie, eftersom det kan verka mer tilltalande för de tävlande.
Även förra året blev det en endagstävling. Karin tar med detta till tävlingskommittén.
Detta borde underlätta även att få domare och funktionärer.
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Vi lägger ut startlistan och tidsprogrammet på hemsidan. Karin skickar till Åsa för
publicering.
Deltävling i Vesturcupen 31/5 på Klevsviksbanan. Platsen finns ej angiven på Vesturs
hemsida. Karin mailar webmastern.
Kommer Nathalie att ordna några kvällstävlingar i år?
§10. Verksamhetskommittén
Består fortfarande endast av Hans, som känner sig lite ensam på den posten.
Hans skickar ett riktat mail till Dugatorp, Klevsvik, Björmannehög, Alafors, Gneisti,
Adalgården, Eva-Karin Bengtsson och Skogsgärde med förfrågan om dessa stall kan
tänka sig att arrangera hemma-hos-ritter.
Frågan om det ska vara på en vardag eller helgdag diskuterades. Detta kan man
eventuellt lämna öppet till stallen. Det beror på hur lång tur man planerar också.
Långritt till Sundstorp är under planering. Max 8 deltagare per tillfälle. 2-3/6 samt
25-26/8 är inbokade hos Ros-Marie.
Vestur funderar på att ordna distansritt, dock oklart under vilka former.
Sofie har kollat förutsättningarna för ”Baskurs i hästkännedom”. SIF har endast två
personer som har behörighet att hålla kursen, vilket kan förklara varför den så sällan
hålls. Kursen är en del i ridledarutbildningen, och måste vara öppen för alla SIFmedlemmar. Pris ca 1500:- - 2000:- /person.
Sofie går vidare med planering av kursen, som i så fall bör bli till hösten. Info kommer
i nästa Djarfurblad.
Styrelsens uppfattning om ridkurser är att det ändå anordnas utan att
verksamhetskommittén behöver anordna det.
Eva kollar av med Monica om det är läge att anordna ännu en
domarsekreterarutbildning. Preliminär plats blir Klevsviks stuga.
Förslag på ämne på föreläsning är att bjuda in någon från försäkringsbolaget för att
berätta om hästförsäkringar.
§11. Materialfrågor
Vi har fått en låda med kläder från Mountain Horse att använda som priser.
Vi jobbar på att få fram en jacka eller väst till Djarfurs ungdomar. Några förslag har
varit uppe, men det har varit svårt med storlekar.
§12. Ungdomskommittén
Ungdomarna har ovalbaneträning på Klevsviksbanan 1/5 kl 10-14.
Vaengurs barntävling är nästa ”event”.
§13. Djarfurbladet
Deadline för nästa Djarfurblad är 15 maj. Sofie kommer att kontakta alla f d annonsörer
innan dess för att höra om de är intresserade av att annonsera.
Som vanligt mottages alla bidrag tacksamt!
Troligtvis behöver vi inte trycka upp så många ex som sist. Vi ber Giesela räkna hur
många som behövs.
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§14. Hemsidan
Uppdateringarna fungerar bra. Linnea planerar bildgalleri, så alla som vill uppmanas att
skicka in bilder.
§15. Medlemsinfo/att publicera
•

Hemma-hos ritter

•

Långritter till Sundstorp

•

Fler medlemmar i Verksamhetskommittén

•

Grattis till bebisarna

•

Startlistor och tidsprogram till Djarfur Open

•

Baskurs i hästkännedom

•

Info från miljö och hälsa?

•

Efterlysning av Djarfurs stadgar.

§16. AP-listan (nya punkter och uppföljning)
Se nedan.
§17. Kalendarium
Kända datum just nu:
Datum

Aktivitet

1 maj

Ungdomarna har ovalbaneträning på Klevsviksbanan

5 maj

Djarfur Open på Anderssons Gård

12 maj

Klevsviks vårritt

31 maj

Deltävling Vesturcupen på Klevsviksbanan.

§18. Planering av möten under året
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)
17 juni 17.00 hemma hos Tina.
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§20. Övriga frågor
Inget denna gång.
§21. Mötet avslutas
Mötet avslutades och Hans tackade för visat intresse.
AP-lista: Grå = stängd
AP nr

Rubrik

Status

Ansvarig

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.
Ulrika har nog, vi frågar henne.
060813:2

Formulerar en skrivelse till Vestur ang hur pengarna
från ungdomsbidragen används.
Hans kommer att ta upp frågan på Vesturs styrelsemöte.
Vestur tycker att de har förklarat, men vi behöver få
den förklaringen igen.

Hans

061015:4

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

Pågår

Sofie

070218:1

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

Klar

Hans

Protokollet ligger på SIF:s hemsida.
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.

Pågår

Sofie

Pågår

Hans

Ny

Tina

Fanns med i nr 1, nytt försök i nr 2.
070218:4

Budget för 2007.
Hans har börjat på den.

070218:5

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

Rubrik

Status

Ansvarig

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.

Klar

Louice

070218:8

Undersök förutsättningarna för och intresset för en
studiecirkelledarekurs.

Ny

Monica

070218:9

Skicka underlag för dagordning till Hans innan nästa
möte.

Klar

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.

Pågår.

Sofie

Gjort. Lämpligt datum undersöks och Sofie går vidare
med info i Djarfurbladet.
070422:1

Var finns föreningens stadgar? Hans kollar med
Josefine, Louice kollar med Ulrika.

Ny

Hans
Louice

070422:

Skicka ut preliminärt tidsschema för Djarfur Open till
styrelsen, samt lägg ut ryttarbrev och startlistor på
webben.

Ny

Karin

070422:3

Föreslå för tävlingskommittén att Djarfur Open
planeras som endagstävling framöver.

Ny

Karin

070422:4

Meddela plats för Vesturcupen 31/5 till Vestur för
uppdatering av hemsidan.

Ny

Karin

070422:5

Maila Dugatorp, Klevsvik, Björmannehög, Alafors,
Gneisti, Adalgården, Eva-Karin Bengtsson och
Skogsgärde med förfrågan om dessa stall kan tänka sig
att arrangera hemma-hos-ritter.

Ny

Hans

070422:6

Lägg ut kallelse till långritt till Sundstorps gård i juni
och augusti.

Ny

Hans

070422:7

Kolla med Monica om vi ska ordna ännu en
domarsekreterarkurs.

Ny

Eva

070422:8

Räkna hur många Djarfurblad som behöver tryckas
upp.

Ny

Giesela
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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.

070218:2

(Tillagd 22/4) Beslut om inköp av 3000 kuvert.

Vid tangentbordet: Karin Andersson (sekreterare)
Justeras: Louice Sporrsäter
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