Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 080120
Närvarande:
Hans Ericson
Karin Andersson
Louise Rosengren
Monica Åkesson
Louice Sporrsäter
Tina Bodin
Giesela Edström
Sofie Falkman

§1.

Ej närvarande:
Lena Hedlund
Eva Stark
Nathalie Andersson

Mötets öppnande
Hans hälsade styrelsen välkommen hem till Sofie i Höglanda.

§2.

Dagordningen
Den föreslagna dagordningen godkändes med de förslag till punkter som listas nedan
under ”Övrigt”, samt ”Inför årsmötet”.

§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
Hans har undersökt rätten att teckna firma. Det visade sig att han inte har rätt att teckna
föreningens firma. Just nu är det Lena Hedlund och troligen Josefin Sjöstrand. Vi
missade att skicka in nya uppgifter till postgirot efter förra årsmötet.
Årsmötesprotokollet får max vara ett år gammalt, och det är bara 6 dagar kvar. Vi tar
detta efter nästa årsmöte om en vecka.
Barnridningen i Badhusparken gav en mindre inkomst, ca 300 kr.
I övrigt har vi inte någon stor kassa. Under 2008 behöver vi tänka på ekonomin.
Josefin Sjöstrand skall faktureras för en annons.

§7.

Info från SIF
SIF:s årsmöteshandlingar har inte kommit ut ännu.
Två protokoll har kommit sedan sist.
Vi har rätt att skicka tre personer på SIF:s årsmöte.
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§8.

Info från Vestur
Vestur har årsmöte 10 februari. Info finns på Vesturs hemsida.
Hans missade sista styrelsemötet för 2007, så vi har ingen info från det. Fortfarande är
det förvaltningen av Sävebanan som är viktigast att lösa.

§9.

Tävlingskommittén
Följande tävlingar är planerade för 2008:
Vestur Cup 17 april och 12 juni.
Djarfur Open 24 maj.
KM blir 20 september.
Samtliga tävlingar är förlagda till Klevsviksbanan.

§10. Verksamhetskommittén
För 2008 måste en verksamhetskommitté tillsättas. Vi ser till att få upp frågan på
årsmötet.
Förslaget att ordna en resa till Gandurs islandshästens dag i Helsingborg presenteras på
årsmötet.
§11. Materialfrågor
Inventering genomförd. Rosas del avskrivs.
Flaggorna är levererade, pris 2072,50:-. Flaggorna behöver någon form av stång för att
kunna användas som handflagga.
Tina har en bekant som jobbar på Stadium. De har ett koncept för försäljning av
klubbkläder. Han kan komma och presentera konceptet längre fram.
§12. Ungdomskommittén
Planeringsmöte kommer att ske i slutet av januari/början av februari.
Linnea Adler kommer att hjälpa till med ungdomsverksamheten under året.
§13. Djarfurbladet
Deadline för nästa nummer är 10 februari.
Förra numret var mycket läsvärt! Roligt med många skribenter.
”Djarfurprofilen” var ett trevligt inslag i tidningen, kanske kan tas upp igen?
Inslagen från miljö och hälsa (Kommunen) har varit intressanta, vi hoppas att Tina
orkar fortsätta skriva. Nästa inslag kommer att handla om kurs för kompetensbevis för
att transportera häst.
Vi har få annonsörer. Kan vi uppmana medlemmar att sponsra föreningen genom att
annonsera i Djarfurbladet på årsmötet?
§14. Hemsidan
Nyheter kommer in fort, vilket vi uppskattar mycket!
§15. Medlemsinfo/att publicera
Inget denna gång.
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§16. Inför årsmötet
•

Verksamhetskommittén

•

Gandurs Islandshästens dag

•

Bidrag till Djarfurbladet

•

Annonser/sponsring av Djarfurbladet

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

Aktivitet

27 januari

Årsmöte

17 april

Vesturcup

24 maj

Djarfur Open

12 juni

Vesturcup

20 september

KM

§19. Övriga frågor


Anmälningar till årsmötet: Monica har fått en handfull endast. Monica
beställer smörgåstårta, Hans och Louise hämtar dem.
Vi ber Åsa lägga en blänkare samt skicka ut info via sin maillista!



Inköp av dricka, kaffe, the, fixar Karin.



Karin eller Giesela fixar uppkopierade Verksamhetsberättelser och
dagordningar till årsmötet.



Louice tar med Djarfurshopen.



Lite osäkert om bokningen av Hanhalsgården. Eventuellt är det
dubbelbokat? Hans utreder och bokar eventuell annan plats.



Kan man bli klubbmästare i en förening man inte är huvudmedlem i
utan endast stödmedlem? Ja, det är vår uppfatting att det kan man. Hans
har skickat frågan till SIF för att höra hur de ställer sig i frågan.



Föreningens mål för 2008:
* … anordna en öppen tävling och ett klubbmästerskap.
* … anordna minst en aktivitet utan häst, exempelvis en föreläsning.
* … anordna minst en aktivitet med häst, förutom tävlingarna.
* … anordna minst två aktiviteter som riktar sig speciellt till
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barn/ungdomar.
* … ge ut Djarfurbladet med 4 nummer.


Föreningens vision för 2008:
Djarfur vill fortsätta verka för att sprida och öka kunskapen om
islandshästen och dess unika egenskaper, anordna aktiviteter för
medlemmarna samt arbeta för att knyta nya medlemmar till föreningen.
För att kunna erbjuda medlemmarna fler och bättre aktiviteter vill vi
gärna hitta former för samarbete med våra grannföreningar, men
framför allt vara en förening för alla våra medlemmar: med eller utan
egen häst och på olika kunskapsnivåer. Vi ser det också som mycket
viktigt att behålla och öka antalet ungdomar i föreningen, och vill
därför erbjuda aktiviteter som riktar sig speciellt till ungdomarna. Så
arbetar vi bäst vidare för att bibehålla och öka sammanhållningen i
Djarfur.

§20. Nästa möte (plats& tid)
Planeras efter årsmötet, då nya styrelsen är utsedd.
§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

Hans,
Louice

Klart

Hans

Klart

Hans

Svar: Alla siffror finns framme utom avgiften för
veterinären. Louise kollar och mailar siffror till Ulrika.
Ulrika skapar en generell budget och ger till styrelsen
före nästa styrelsemöte.
070422:1

Var finns föreningens stadgar? Hans kollar med Ulrika.
De finns hos Ulrika. Louice ber henne ta med dem till
tävlingsmötet.

070617:4

Fixa länken till ”All-rid” till hemsidan.
Länken är www.alrid.dk

070819:4

Tag upp förslag om Brandskyddsutbildning med
räddningstjänsten med Vestur.
Skicka förslaget till Elisabet Andreasson.
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Karin

AP nr

Rubrik

Status

Ansvarig

070819:5

Boka en baskurs i hästkännedom.

Pågår

Sofie

Kontakta Elisabeth Andreasson och be att Vestur tar
arrangemanget. elisabeth.andreasson@educ.goteborg.se
070819:8

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

Pågår

Sofie

070819:9

Kolla hur det fungerar med föreningsbidrag i
Kungsbacka kommun.

Pågår

Hans

Pågår

Karin,
Louise,
Giesela,
Nathalie

Pågår

Hans

Klart

Hans

070819:10 Ge i uppdrag åt tävlingskommittén att formulera regler
runt behållande av vandringspriser.
Svar: Vandringspriserna ÄR vandrande och skall så
förbli. Däremot behöver vi göra något åt
vandringspriserna i LT och LV samt bästa
lättklassekipage då dessa klasser inte finns längre. Vad
som händer med priserna beror på respektive pris skick.
071125:1

Ändra adress på plusgirot.
Plusgirot är klart. Vi behöver även ändra adress hos
SIF!!

071125:2

Undersök vilket bokföringsprogram som skulle passa
Djarfur.
Klart. SPC för förening införskaffat!

071125:3

Initiera inventering i Djarfur Shopparna inför årsskiftet.

Klart

Karin

071125:4

Kolla med Cecilia hur planeringen ser ut för
barnridningen 16/12.

Klart

Karin

071125:5

Boka Hanhalsgården inför årsmötet 27/1-08

Ny

Hans

071125:6

Skicka verksamhetsberättelse till Karin för
sammanställning.

Ny

Alla
ansvariga

080120:1

Föreningsarkiv: Vi skulle vilja ha två identiska pärmar
med den viktigaste informationen om Djarfur. Hans tar
upp det med Ulrika samt den nya kassören.

Ny

Hans
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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.

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.
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Beslut nr

Rubrik

071007:2

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

071125:1

Beslut att införskaffa bokföringsprogram med medlemsregisterhantering.

071125:2

Beslut att Djarfur står för de 500:- som ungdomskursen 4/11 gick back med.

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