Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 2008-02-17
Närvarande:
Hans Ericson
Karin Andersson
Louise Rosengren
Monica Åkesson
Ulla Terneby
Eva Stark (t o m § 9c)
Lena Jovén

Ej närvarande:
Nathalie Andersson
Sofie Falkman
Giesela Edström
Tina Bodin
Tina Hansen

§1. Mötets öppnande
Hans hälsade styrelsen välkommen hem till sig i Anneberg.
§2. Dagordningen
Den föreslagna dagordningen godkändes med tillägg av en punkt under ”Övriga frågor”.
§3. Val av justerare
Till justerare valdes Karin Andersson.
§4. Närvaro
Vi fann att mötet var beslutsmässigt m a p antalet deltagare.
§5. Föregående mötesprotokoll
Inga anmärkningar.
§6. Kassaärenden
-

Budget Djarfur tävling: Budget för tävlingar är under utarbetande, och inkommer.

-

Ny kassör – rutiner: Ulla Terneby och Hans Ericson kommer att träffa Lena Hedlund så
snart det är möjligt, för en genomgång av arbetsuppgifter och rutiner.

-

Diskuterades behovet av en påminnelse till de som ännu inte betalat medlemsavgiften.
Beslut om eventuellt utskick av påminnelsebrev och nytt inbetalningskort tas på nästa
styrelsemöte om behovet kvarstår.

-

För utskick av Djarfurbladet behövs frimärken. Monica sköter utskicket, Hans och Ulla
köper ca 3 rullar (300 frimärken á 5 kr) för kommande utskick.

-

Karin har kvitto på inköp till årsmötet som hon ännu inte fått ersättning för (ca 100 kr).

-

Hans har betalat ett antal räkningar (ca 6 000 kr) som han ännu inte fått ersättning för.

-

Diskuterades behovet av ett konto i Swedbank, och möjligheten att få bidrag som kund.
Ulla undersöker, kollar med Marie Caiman.

1

§7. Info från SIF
- Protokollen är utskickade
- För information, se SIF hemsida
§8. Info från Vestur
- Hans deltog i Vesturs årsmöte.
- Vestur har fått ny ordförande; Elisabeth Andreasson.
- Hans presenterade hur långt planerna för Göteborg Horse Park kommit, samt visade
ritning över anläggningens område.
- Körning och tippning ska upphöra i april.
- Markarbeten pågår, men el och VA är inte klart.
- Eventuellt kommer ATG-kliniken på Åby att flytta till Säve, diskussioner pågår.
- Sammanfattningsvis kan sägas att stora insatser är på gång!
§9. Info från kommittéerna
a) Tävlingskommittén:
- Domare till Djarfur Open och KM är redan klara
- Alla tävlingar i Djarfurs regi sker i år på Klevsviksbanan.
- Tävlingarna ligger tidsmässigt bättre i år än förra året.
- Hans hade tagit fram underlag för kalendarie över alla tävlingar inom Vesturområdet.
Hans och Louise går igenom detta och lägger sedan ut det på hemsidan genom Åsa.
- En utvärdering får göras efter första tävlingsarrangemanget i Vestur Cupen, för att se om
klubben orkar med två sådana tävlingar. De ligger 17 april och 12 juni.
- Licens för tävling kan bara köpas genom den egna klubben från i år.
- Funktionärer är välkomna!!
b) Verksamhetskommittén:
- Diskuterades hur vi kan utveckla olika aktiviteter, för att skapa roliga och trevliga tillfällen
att mötas inom vår förening. Beslutades att hela styrelsen arbetar aktivt och kontinuerligt
under 2008 med verksamhetsfrågor.
- Ett kommande arrangemang skulle kunna vara en föreläsning kring hästjuridik av Josefin
Sjöstrand. Lena fick i uppdrag att kontakta Josefin, och hålla i ev anmälningar.
- Andra förslag till aktiviteter var t ex föresläsningar av Reynir Adalsteinson, Åse Ericson,
introduktion till tävling, massage mm.
- Monica undersöker vilka möjligheter som finns att hitta billiga lokaler inom kommunen (t
ex skolan) för kommande träffar.
c) Materialkommittén:
- Eva informerade om att stigbygelplattor i islandsflaggans färger kommer att säljas i
samband med tävlingar samt genom Eva. Vi kommer normalt inte att ligga på något lager.
Vid större evenemang som Djarfur Open kommer det att finnas stigbygelplattor att köpa
direkt, annars får man kontakta Eva. Annons kommer i Djarfurbladet samt på hemsidan.
d) Ungdomskommittén:
- Louise rapporterade från möte med klubbens ungdomar om årets verksamhet. Stor
uppslutning och många förslag till kommande aktiviteter. Något på gång varje månad.
Bland annat diskuterades gymkhana, hopptävlingsträning, puts, massage, träning, tävling
mm. Mycket positivt möte!
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§10. Djarfurbladet
- Diskuterades möjligheten att trycka i färg. Troligtvis inte möjligt just nu med tanke på den
ekonomiska situationen.
- Idén om budkavle har mottagits positivt, och innebär i korthet att olika stall skriver om
sig och sin vardag i stallet i varje nummer, och skickar sedan vidare till ett nytt stall inom
Djarfurområdet efter eget val.
- Karin Andersson tar fram en enkel inplastad ”budkavle” som kan skickas och sättas upp
på väggen i det stall som har den.
- Tina Bodin skickar ”budkavlen” vidare till Lena Jovén på Äspekulla Islandshästar.
§11. Hemsidan
Texter som ska läggas ut på hemsidan bör skickas i originalformat så att Åsa slipper ”klippa och
klistra” ihop texter.
I dagsläget plockar Åsa information för hand ur Djarfurbladet. Sofie skulle kunna skicka
tidningen i originalformat till Åsa så kan hon kopiera och klistra in direkt i stället.
§12. Medlemsinfo/att publicera
Betala in medlemsavgiften! Ulla pratar med Åsa.
§13. Att-göra-lista (nya punkter och uppföljning)
(Se lista nedan)
§14. Kalendarium
- Inplanering årets möten:
Styrelsens möten för 2008 samt januari 2009 bokades in (plats bestäms från gång till
gång):
27/4 kl 17.00 Klevsviksstugan
10/6 kl 18.30
17/8 kl 17.00
12/10 kl 17.00
19/10 Höstmöte (tid ej bestämd)
7/12 kl 17.00
18/1 2009 kl 17.00
25/1 2009 Årsmöte (tid ej bestämd)
-

Resan till Helsingborg: Resan den 30/3 på Islandshästens dag kommer att genomföras.
Beroende på antalet anmälda deltagare görs resan med bil eller med buss. Anmälan görs
till Hans senast 10/3, via mail (hans.ericson@telia.com).

§15. Övriga frågor
- Hur får vi det roligare och trevligare? Se diskussion under 9b Verksamhetskommittén.
Styrelsen arbetar kontinuerligt under året med dessa frågor.
-

Brev till SIF: Diskuterades hur man bäst kan föra en dialog med SIF angående motioner,
mötenas form samt delaktighet. Hans skriver förslag till brev som mailas ut för snabba
synpunkter från styrelsens övriga ledamöter. Målsättning att ha brevet klart före 20/2.
Årsmötet äger rum den 23/2 och vi vill att brevet skall ha nått fram innan dess.
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§16. Nästa möte (plats & tid)
Nästa möte är söndag 27/4 kl 17.00 i Klevsviksstugan.
§17. Mötet avslutas
Hans tackade alla för ett bra och givande möte.

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

Louise,
Karin

Pågår

Karin, Ulla

Klart

Vestur

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. Karin och Ulla kollar.

070819:5

Boka en baskurs i hästkännedom.
Kontakta Elisabeth Andreasson och be att Vestur tar
arrangemanget. elisabeth.andreasson@educ.goteborg.se
Överlämnat till Vestur

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 Pågår
kommun.

Hans

070819:10

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

Klart

Karin,
Louise,
Giesela,
Nathalie

Klart

Hans

Klart

Hans

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!!

071125:5

Boka Hanhalsgården inför årsmötet 27/1-08

4

AP nr

Rubrik

Status

Ansvarig

071125:6

Skicka verksamhetsberättelse till Karin för
sammanställning.

Klart

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.

Pågår

Ulla, Karin

080217:1

Meddela SIF namnen på styrelsens ordförande + kassör

Ny

Hans

080217:2

Överför styrelsens tidigare protokoll till CD

Ny

Karin

080217:3

Köp ut frimärken för utskick av Djarfurbladet, ca 3 rullar
(300 frimärken á 5 kr).

Ny

Hans, Ulla

080217:4

Skicka underlag för kalendarie över alla tävlingar inom
Vesturområdet till Åsa efter granskning.

Ny

Hans,
Louise

080217:5

Boka föreläsning kring hästjuridik med Josefin Sjöstrand.

Ny

Lena

080217:6

Undersöker vilka möjligheter som finns att hitta billiga
lokaler inom kommunen (t ex skolan) för kommande
träffar.

Ny

Monica

080217:7

Tag fram en enkel inplastad ”budkavle” för Djarfurbladet
som kan skickas och sättas upp på väggen i det stall som
har den.

Ny

Karin

080217:8

Be Åsa lägga en blänkare på hemsidan om att man inte
ska glömma att betala medlemsavgiften.

Ny

Ulla

080217:9

Skicka brev till SIF ang vår frånvaro på årsmötet. Skickas
till styrelsen för granskning innan.

Ny

Hans

080217:10

Välj vice ordförande nästa styrelsemöte 27/4

Ny

Styrelsen

Sekr anm: Påminnelse om detta inkom efter mötet
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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.

071007:2

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

Rubrik

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 anteckningarna,

Justeras:

Lena Jovén

Karin Andersson
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