Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 070617
Närvarande:
Hans Ericson
Karin Andersson
Louice Sporrsäter
Giesela Edström
Louise Rosengren
Nathalie Andersson
Lena Hedlund
Tina Bodin
§1.

Ej närvarande:
Sofie Falkman
Monica Åkesson
Eva Stark

Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Hans Ericson som hälsade styrelsen välkommen till
Tina på Hovgården.

§2.

Dagordningen
Dagordningen godkändes utan ändringar.

§3.

Val av justerare
Till justerare valdes Tina Bodin.

§4.

Närvaro
Vi fann att mötet var beslutsmässigt m a p antalet deltagare.

§5.

Föregående mötesprotokoll
Den inplanerade långritten i början av juni blev inte av p.g.a. miss med annonsering. Vi
tar lärdom av detta och försöker att inte göra om samma misstag.
Hans skriver en text/inbjudan för nästa långritt och skickar till Åsa för publicering på
hemsidan.

§6.

Kassaärenden
Vi har 22 129:- på postgirot. Resultat hittills är 3428:-.
Djarfur Open gick ganska bra. Faktura från veterinären saknas.
Hans förslag till budget gicks igenom. Några siffror kan vi redan nu verifiera.
Resultatet pekar på 6000:- plus i år, vilket verkar rimligt med tanke på resultatet hittills.
Vi behöver se över antalet tidningar som trycks upp. Vi får alltför många över efter
utskick. Hur mycket minskar kostnaden om man trycker upp färre?
Förslag finns på att Vestur ska ta hand om tidningsverksamheten och att klubbarna då
skulle ha egna sidor. Den skulle i så fall vara självfinansierande med hjälp av annonser.
Riktigt hur det ska gå till är inte klart, men det finns enligt uppgift en person som driver
frågan.

§7.

Info från SIF
Hans har dels fått info från SIF om att beställa profilkläder (dyrt) och dels ett
mötesprotokoll.
Protokollet hänvisade till ett antal bilagor som dock inte fanns med i utskicket.
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En längre diskussion hölls om hur SIF som organisation (dis)fungerar. Hans tar upp
frågan med Vestur för att höra hur de andra klubbarna uppfattar situationen, och om vi
ska skriva ett öppet brev eller liknande till SIF. Exempel på det som diskuterades är
SIF:s budget/ekonomi, förläggande av årsmötet samt kravet på veterinär på tävlingarna.
§8.

Info från Vestur
Hans har varit på möte med Vestur. Frågan om hur Vesturs ekonomi ser ut är
fortfarande ganska luddig, men Hans försöker förstå hur det fungerar.
Vestur har egentligen inga inkomster, förutom ”ungdomspengarna”. Man har däremot
ett ekonomiskt ansvar för banan på Säve. Men eftersom ingen har ”personligt” ansvar
för banan så faller underhållet mellan stolarna. Dock tycker Hans att den nya styrelsen
visat en vilja att ta tag i situationen.
Hans har ett förslag att ansvaret för underhållet ska ambulera på årsbasis mellan
klubbarna. Förslaget ska presenteras för Vestur på nästa möte.

§9.

Tävlingskommittén
Djarfur Open har hållits på Anderssons Gård. Tävlingen hölls på en dag, och fungerade
bra. Tävlingen gick med hyfsat överskott.
Vi har haft en Vestur Cup deltävling på Klevsviksbanan. Även den fungerade bra, och
gick med lite plus.
Nästa tävling som tävlingskommittén håller i är KM i september.
Två kvällstävlingar är inplanerade i sommar i Nathalies regi.

§10. Verksamhetskommittén
Medlemmar till verksamhetskommittén efterlyses i Djarfurbladet. Blir det inte fler
medlemmar så går verksamhetskommittén på sparlåga tills vidare.
Några aktiviteter är ändå under planering, bl a baskurs i hästkännedom och långritt i
augusti.
Intresseförfrågan om hemma-hos ritterna tas upp av Vestur på deras hemsida.
Förslag diskuterades på att vi kollar med grannklubbarna om de är villiga att köra
aktiviteter typ föreläsningar ihop.
§11. Materialfrågor
Vi ser inget behov av att göra några inköp just nu. Vi känner heller inte att klubbens
ekonomi riktigt tillåter det.
§12. Ungdomskommittén
Ungdomarna har planer på att ta fram en ”egen” jacka. Eva Stark har kontakt med
MountainHorse och de försöker få fram en jacka. Det svåra hittills har varit att få fram
rätt storlekar, då vi siktar på att få t ex ett restparti. Tanken är att märka dem med
Djarfurs logga samt ett kul broderi på ryggen. Jackan ska tas fram till självkostnadspris
Djarfur har ett lag gemensamt med Landi i Ungdomslags SM bestående av 4
Djarfurungdomar och två Landiungdomar.
Nathalie har på förslag att överskottet från tävlingen 29/6 ska gå till de ungdomar som
är med i Darfur/Landis gemensamma ungdomslag. Landi gör motsvarande insats för
sina ungdomar. Styrelsen beviljade detta.
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Ungdomarna önskar dessutom 500:- per ekipage som bidrag för anmälningsavgiften
som är på 1000:-. Styrelsen beviljade 2000:- till ungdomslaget mot att de hjälper till att
samla in lotteripriser och hjälper till att sälja lotter på KM.
Nästa inplanerade ungdomsaktivitet är besök på Liseberg tisdag 19/6.
Vaengurs barn- och ungdomstävling är flyttad till den 24/6, och ett antal ekipage från
Djarfur kommer att vara med.
Bad och putstävling hemma hos Louise är inplanerat 18/7. Även ”mindre” barn är
välkomna.
Ytterligare en långritt till Sundstorp är inplanerad i augusti.
§13. Djarfurbladet
Nr 2 är nytryckt och utskickad! Det var flera bra inslag och mycket roliga bilder den
här gången!
Louise R har lovat Sofie att skriva om domarutbildningen, Linnea ska skriva om SM,
ungdomarna ska skriva om Lag SM och Louise ska skriva om hur de hittade Hergeir.
§14. Hemsidan
Tack Åsa, det fungerar jättebra!
Linnea har startat ett bildgalleri och tar gärna emot bilder.
Förslag på att ha ett bildgalleri med årets fölungar!
§15. Medlemsinfo/att publicera
•

Se under punkt 13.

•

Mer info från miljö och hälsa

•

Klevsviks 10-årsjubileum och tävling

•

Nya medlemmar (missades i #2)

•

Kallelse till höstmötet

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

Aktivitet

29 juni

Kvällstävling på Klevsviksbanan, gångartsgrenar

30 juli

Kvällstävling på Klevsviksbanan, töltgrenar

19 augusti

Styrelsemöte kl 17.00 hos Lena i Fjärås

8 september

Djarfur KM

15 september

Deadline Djarfurbladet
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Datum

Aktivitet

14 oktober

Styrelsemöte samt höstmöte

16 december

Styrelsemöte kl 17.00

§18. Övriga frågor


Planera för höstmötet på nästa möte. Vi diskuterade att ha någon form
av aktivitet i samband med höstmötet. Alla får fundera på förslag till
nästa gång.



Hans informerade om nya (nygamla) tävlingsformer vid namn ”Allrid”. Förslag att länka in det på hemsidan.

§19. Nästa möte (plats& tid)
19 augusti kl 17.00 hos Lena i Fjärås.
§20. 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

070218:2

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

Stängd

Tina
(alla)

Inget napp hittills. Blänkare i senaste Djarfurbladet.
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AP nr

Rubrik

Status

Ansvarig

070218:3

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

Klart

Sofie

Klar

Hans

Klart

Tina

Klart

Lena

Klar

Monica

Pågår

Hans

Pågår.

Sofie

Pågår

Hans
Louice

Klar

Karin

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

Budget för 2007.
Klar, presenterades på mötet.

070218:5

Förankra lämplig utformning på information om
djurskyddsfrågor i Djarfurbladet med ansvarig chef
inom kommunen.
Ambitionen är att få med något i varje nummer.

070218:6

Kolla om Dugatorp är intresserade av att ordna en
”hemma hos”-ritt.
Nja… Det har varit ett alltför svagt intresse vid tidigare
tillfällen.

070218:8

Undersök förutsättningarna för och intresset för en
studiecirkelledarekurs.

070218:10 Ta upp frågan om sponsring av kandidater till
domarutbildningar med Vestur.
Beslut finns enligt Vestur, men summan och
tillvägagångssättet är okänt.
070218:11 Undersök förutsättningarna för att hålla en baskurs i
hästkännedom.
Gjort. Lämpligt datum undersöks och Sofie har gått
vidare med info i Djarfurbladet.
070422:1

Var finns föreningens stadgar? Hans kollar med
Josefine, Louice kollar med Ulrika.
Hans har hittat stadgar på SIF:s hemsida. Där finns
grunderna för föreningen. Det bör kompletteras med
egna som innehåller exempelvis föreningens namn.
Förslag att vi ber att få tillgång till de som finns på
SIF:s hemsida för att lägga på Djarfurs hemsida.

070422:

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

Rubrik

Status

Ansvarig

070422:3

Föreslå för tävlingskommittén att Djarfur Open
planeras som endagstävling framöver.

Pågår

Karin

Tävlingskommittén har inte haft något möte sedan sist.
070422:4

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

Klar

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.

Pågår

Hans

070422:6

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

Stängs

Hans

Glömde…
070422:7

Kolla med Monica om vi ska ordna ännu en
domarsekreterarkurs.

Ny

Eva

070422:8

Räkna hur många Djarfurblad som behöver tryckas
upp.

Pågår

Giesela
Sofie

Lena har skickat uppgift till Sofie.
Hur mycket minskar kostnaden om man trycker upp
färre?
070617:1

Skriv en text/inbjudan för långritten i augusti och
skicka till Åsa för publicering på hemsidan.

Ny

Hans

070617:2

Ta upp frågan om hur verksamheten i SIF fungerar med
Vestur och hör om vi ska gå ihop om ett öppet brev.

Ny

Hans

070617:3

Kom med förslag på aktivitet för höstmötet!

Ny

Alla

070617:4

Fixa länken till ”All-rid” till hemsidan.

Ny

Hans

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.
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Beslut nr

Rubrik

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.

070617:1

Ungdomslaget sponsras med 2000:- mot att de drar in lottpriser och säljer
lotter på KM. Dessutom går det eventuella överskottet från kvällstävlingen
den 29/6 till laget.

Vid tangentbordet: Karin Andersson (sekreterare)
Justeras: Tina Bodin
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