Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 071007
Närvarande:
Karin Andersson
Giesela Edström
Louise Rosengren
Nathalie Andersson
Monica Åkesson
Eva Stark
Tina Bodin
§1.

Ej närvarande:
Hans Ericson
Lena Hedlund
Louice Sporrsäter
Sofie Falkman

Mötets öppnande
Monica hälsade styrelsen välkommen hem till sig. Ordförande Hans och var inte
närvarande varför vice ordförande Monica ledde mötet.

§2.

Dagordningen
Den föreslagna dagordningen godkändes utan ändringar.

§3.

Val av justerare
Till justerare valdes Monica Åkesson.

§4.

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

§5.

Föregående mötesprotokoll
Inga anmärkningar.

§6.

Kassaärenden
Lena var inte närvarande på mötet, så vi vet inget om kassaläget. Tävlingen var inte
redovisad vid mötets tidpunkt. Monica har satt in 3000:- från caféet och Giesela hade
11:- över efter att domarna var betalda.
Lena önskar avgå som kassör. Vi tycker att det vore mycket värt om hon kan vara med
och göra bokslutet för 2007. Louise R åtar sig att prata med Lena om detta.
I övrigt är valberedningen informerad i frågan.

§7.

Info från SIF
Hans har mailat ut det senaste styrelsemötesprotokollet från SIF. Det är fortfarande tunt
med fakta i mötesprotokollet. Svårt att få insyn i SIF:s verksamhet.

§8.

Info från Vestur
Ingen info från Vestur. Det finns inga mötesprotokoll utlagda på Vesturs hemsida
heller.
Nathalie meddelade att hon äntligen efter två år fått betalt för sin utbildning!

§9.

Tävlingskommittén
Tävlingssäsongen 2007 är avslutad!
Monica kommer att gå ut med att tävlingskommittén söker någon som är
funktionärsmatansvarig.
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Trailtävling på Gneisti med anledning av deras 10-årsjubiléum på lördag 13 oktober kl
10.00-15.00.
§10. Verksamhetskommittén
Det är fortfarande bara Hans som är verksamhetskommittén, och till nästa år försöker
vi få med fler.
Långritten den 25 augusti: Blev tyvärr inställd. Det var endast 2 anmälda. Lärdom
dragen av detta är att långturer för vuxna läggs som endagsaktivitet i fortsättningen.
Baskurs i hästkännedom: Sofie tycker inte att hon har tid att hålla i anordning av
kursen. Osäkert om det blir något.
§11. Materialfrågor
17 jackor är beställda, både till ungdomar och vuxna! Dock har vi inte löst märkningen.
Alternativen är att antingen använda tygmärken eller trycka. Ungdomarna skall även ha
tryck ”Djarfurs Framtid” på ryggen.
Beslut: Vuxna betalar märket själv (30:-), Eva stryker på det innan leverans.
Ungdomarna bjuds på märket (de är mellan 15-20 st totalt) och trycket i gult på ryggen.
Trycket kostar 250:- + 70:- + 25:-/st plus moms. Eva Lind gör ett original.
Tina kollar även om det går att brodera på namn. Vill man ha namnet på så får man stå
för inlämning och kostnaden själv.
Flaggor: 70x100 cm 354:-/st + 950:- i startavgift + moms. Summa 2072,50:- för 2 st
flaggor.
Beslut: Vi köper in två flaggor förutsatt att utrymme finns i kassan. Karin kollar med
Lena samt beställer om det är OK.
§12. Ungdomskommittén
Ungdomarna red en långritt till Sundstorp helgen 27-28/9. Det var jättetrevligt! Sju
ekipage inkl ledare, och 10 som sov över.
Djarfur/Landi laget kom 2:a på LagSM! Bra jobbat!
Kurs för Eva-Karin Bengtsson 4/11 på Klevsvik. Temat är träning och underhåll av
tävlingshäst. Kursen är redan full! Eventuellt ordnar vi några platser till, alternativt så
blir det ”lyssnarplatser”.
Det är den sista inplanerade aktiviteten för i år. Framåt årsskiftet är det dags för en
årsplanering för nästa år. Ungdomarna själva har önskemål om att ”åka någonstans” på
en studieresa.
§13. Djarfurbladet
Nr 3 har just utkommit. Ovanligt mycket läsning och mycket bilder. Kul!
Deadline för nästa nr (sista för i år) är 1 december. I det numret kommer vi att lägga
med ett inbetalningskort för medlemsavgiften nästa år.
Förslag på att skicka runt en ”budkavle” mellan stallen/medlemmarna för att få igång
lite information från HELA klubben. Förslag att Gneisti skriver något och Tina hör
med Petra L om hon kan skriva i nästa nummer. Den som senast hade ”bollen” kastar
den vidare till nästa mottagare.
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§14. Hemsidan
Hemsidan funkar bra, men vi skulle önska oss lite mer bilder! ☺
Eva skickar in info om jackorna.
Det finns en del gammalt som borde städas bort.
§15. Medlemsinfo/att publicera
•

Info om klubbjackor

•

”Budkavle”

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

Aktivitet

14 oktober

Föreläsning samt höstmöte

4 november

Ungdomskurs för Eva-Karin Bengtsson

16 december

Styrelsemöte kl 17.00

§18. Övriga frågor
Höstmötet: Tillräckligt många är anmälda för att det ska vara OK att
vara på Naturrum, kul! Föreläsare från Agria är bokad. Förlängd
anmälningstid t o m onsdag.
§19. Nästa möte (plats& tid)
16 decemeber kl 17.00 hos Eva.
§20. Mötet avslutas
Mötet avslutades och Monica 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

Tas på nästa tävlingskommittémöte.
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AP nr

Rubrik

Status

Ansvarig

060813:2

Hans kommer att ta upp frågan ang hur pengarna från
ungdomsbidragen används.på Vesturs styrelsemöte. Vi
väntar på förklaring.

Pågår

Hans

061015:4

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

Pågår

Sofie

Pågår

Hans

070218:10 Ta upp frågan om sponsring av kandidater till
domarutbildningar med Vestur.
Beslut finns enligt Vestur, men summan och
tillvägagångssättet är okänt.
070422:1

Var finns föreningens stadgar? Hans kollar med Ulrika.

Pågår

Hans

070422:3

Föreslå för tävlingskommittén att Djarfur Open
planeras som endagstävling framöver.

Klart

Karin

Ulrika är helt med på detta.
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

070617:2

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

Pågår

Hans

070617:4

Fixa länken till ”All-rid” till hemsidan.

Pågår

Hans

070819:1

Be Josefine Sjöstrand om hjälp att formulera en motion
om att man inte ska behöva veterinär på barn- och
klubbtävlingar.

Ny

Louise

070819:2

Boka föreläsare från Agria och Folksam.

Klar

Karin

070819:3

Lokal för höstmötet: Louise kollar med kennelklubben,
och Karin kollar med Hanhalsgården. Hans kollar med
församlingshemmet i Älvsåker

Klar

Karin
Hans
Louise

Naturrum på Fjärås Bräcka bokad.
070819:4

Tag upp förslag om Brandskyddsutbildning med
räddningstjänsten med Vestur.

Ny

Hans

070819:5

Boka en baskurs i hästkännedom. Kontakta Elisabeth
Andreasson, så fixar hon annonseringen.

Ny

Sofie
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?

AP nr

Rubrik

Status

Ansvarig

070819:6

Stäm av med Lena om text på inbetalningskort samt
beställ dessa.

Klart

Karin

070819:7

Kolla pris för att ta fram flaggor i olika storlekar.

Klart

Karin

070819:8

Vi saknar de senaste numren av Djarfurbladet! Är det
tekniska problem? Kolla med Åsa.

Ny

Sofie

070819:9

Kolla hur det fungerar med föreningsbidrag i
Kungsbacka kommun.

Ny

Hans

070819:10 Ge i uppdrag åt tävlingskommittén att formulera regler
runt behållande av vandringspriser.

Ny

Karin,
Louise,
Giesela,
Nathalie

071007:1

Be Eva Lind gör ett original till trycket på ungdomsjackorna.

Ny

Karin

071007:2

Kolla om det går att brodera på namn på ungdomsjackorna och kostnad för detta.

Ny

Tina

071007:3

Kolla med Lena om det finns utrymme i kassan för att
köpa in flaggor.

Ny

Karin

071007:4

Beställ flaggor om det är OK.

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:-.
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Beslut nr

Rubrik

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.

070819:1

Inköp av 1000 inbetalningskort à 556:- + moms.

070819:2

Nathalie får behålla femgångspriset mot att hon skaffar ett nytt vandringspris.

071007:1

Ungdomarna bjuds på märket på klubbjackan (de är mellan 15-20 st totalt)
och trycket i gult på ryggen. Trycket kostar 250:- + 70:- + 25:-/st plus moms.

071007:2

Inköp av två st flaggor: 70x100 cm 354:-/st + 950:- i startavgift + moms.
Summa 2072,50:- förutsatt att utrymme finns i kassan.

Vid tangentbordet: Karin Andersson (sekreterare)
Justeras: Monica Åkesson
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