Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 2008-04-27
Närvarande:
Hans Ericson
Karin Andersson
Giesela Edström
Sofie Falkman
Monica Åkesson
Ulla Terneby
Tina Bodin
Lena Jovén

Ej närvarande:
Nathalie Andersson
Louise Rosengren
Eva Stark
Tina Hansen

§1. Mötets öppnande
Hans hälsade styrelsen välkommen till mötet, som denna gång hölls i Klevsviksstugan.
§2. Dagordningen
Den föreslagna dagordningen godkändes med tillägg av några punkter under ”Övriga frågor”.
§3. Val av justerare
Till justerare valdes Giesela Edström.
§4. Närvaro
Vi fann att mötet var beslutsmässigt m a p antalet deltagare.
§5. Föregående mötesprotokoll
Inga anmärkningar.
§6. Kassaärenden
-

Ulla rapporterade att det finns ca 12 000 kr netto i klubbens kassa, vilket är bättre än förra
året vid samma tid.
Alla medlemsavgifter och licenser är inbetalda till SIF. Ca 95-100 medlemmar rapporterat
till SIF.
Ulla och Hans har sedan förra mötet lagt ganska många timmar på att tillsammans gå
igenom den ekonomiska redovisningen, och även tillsammans med Lena Hedlund.
Dataprogrammet har visat sig vara betydligt svårare att sätta sig in i än beräknat.
Deklaration för klubben klar, resultat- och balansrapport inlämnad.
Budget för Djarfur tävling: Preliminärt underlag finns, men kostnad för veterinär återstår.
Karin kontaktar Ulrika och ser till att budget lämnas in.
Förslag att vidarebefordra mail med tävlingsanmälan till kassören (Ulla) för upplägg av
lista.
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§7. Info från SIF
- SIF har ny ordförande, Thore Johansson.
- SM kommer i år att gå på Strömsholm.
- För information, se SIF hemsida
§8. Info från Vestur
- Hans informerade kort från senaste styrelsemötet i Vestur, där han deltog.
- Arbetet med Göteborg Horse Park går framåt, men en hel del återstår också. Tidigare har
endast Vestur betalat arrende, men nu betalar alla fyra ägare arrende.
- Hans vidarebefordrar i fortsättningen protokoll från Vestur till övriga i styrelsen.
§9. Info från kommittéerna
a) Tävlingskommittén:
- En tävling är nu avklarad, två stycken återstår före sommaren. Eventuellt tillkommer
någon kvällstävling. KM går 20 september.
- Diskussion kring möjligheterna att undersöka praktik för nya domare enligt den danska
modellen. Hans talar med Louise och skriver förslag till motion till SIF angående
domarutbildningen.
- Diskuterades hur man kan utvärdera och dra lärdomar av Falkis tävlingsrutiner. Sofie och
Karin talar med Ulrika om detta.
b) Verksamhetskommittén:
- Två aktiviteter genomförda sedan förra mötet; ”Islandshästens dag” 30/3 (14 deltagare,
se även nedan under Övriga frågor), samt ”Föreläsning Hästjuridik” 17/4 (6 deltagare).
- Förslag på kommande aktivitet: föl- och unghästmönstring, clinic i ridhus, olika klasser
(1-2-3-åringar). Bedömning exteriört, rörelser etc. Tina Bodin undersöker och
återkommer till nästa möte.
c) Materialkommittén:
- Inga nya inköp är planerade, inget akut behov av något.
- Tre stycken skjortor (2 khaki och 1 vinröd) samt ett antal av gamla modellen av t-shirts
(diverse storlekar) ligger sedan länge. Beslutades att de går till lotteripotten.
- Inköp av tävlingsrosetter: Ulla har undersökt olika alternativ för bästa pris vid inköp.
Beslutades att köpa 150 st till ett pris om ca 2 850 kr, beräknas räcka två år.
d) Ungdomskommittén:
- Ingen rapport från ungdomskommittén hade inkommit till mötet.
§10. Djarfurbladet
- 25 maj är deadline för nästa nummer.
- Distribution: Monica fortsätter att skicka ut tidningen. Frimärken och kuvert finns.
- Ulla meddelar snarast alla nya medlemmar till Monica, som skickar senaste numret av
Djarfurbladet allt eftersom nya medlemmar inkommer.
- Fler omgångar av förtryckta adressetiketter behövs. Hans fixar tre omgångar och lämnar
till Monica.
- Returadress måste stå på kuverten. Karin kollar om det bästa är etiketter eller stämpel,
och fixar därefter det som verkar enklast och mest ekonomiskt.
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-

Bra om alla medlemmar mailar uppgifter om namn, adress, telefon, mobil, mailadress mm
till medlemsregistret för att det ska finnas fullständiga uppgifter på alla. Sofie skriver en
blänkare om detta i Djarfurbladet och på hemsidan.

§11. Hemsidan
- Diskuterades prissättning av reklam på hemsidan. Jämförelser med erfarenheter från
andra klubbar, t ex mellan pengar eller sponsring av tävlingspriser, och prisnivåerna för
annons i Djarfurbladet (300 kr helsida, 200 kr halvsida, 150 kr kvartssida). Beslutades att
en annons på hemsidan skall kosta 300 kr per år, utvärderas under nästa år.
- Sponsorernas logos skickas till Sofie, för tack på hemsidan.
§12. Medlemsinfo/att publicera
Medlemmarna mailar in adressuppgifter mm (se ovan under §10).
§13. Att-göra-lista (nya punkter och uppföljning)
(Se lista nedan)
§14. Kalendarium
- 24/5 Djarfur Open
- 31/5 Vårritt Klevsvik
- 12/6 Vestur Cupen, arr Djarfur
- 20/9 Djarfur KM
- Förslag höstritt Tölö Kronopark
§15. Övriga frågor
- Erfarenheter från ”Islandshästens dag” den 30/3 i Helsingborgs Ridhus/Gandur: ca 14 st
deltog, samåkning i tre bilar. Linnea och Louise deltog. Omdömet var: ”Roligaste
islandshästbegivenheten på länge! Roligare än istölten!”. Ca 1 200 i publiken, entré 30 kr.
Diskuterades möjligheterna att anordna ett liknande arrangemang gemensamt mellan
klubbarna i vårt upptagningsområde. Beslutades att Hans tar med detta som förslag till
Vesturs styrelse.
- Diskuterades hur vi kan få ett ”roligare Djarfur”. Olika förslag som kom upp var t ex våroch höstritter, tävlingsutbildning eller genomgångar med t ex Barbro Bäckström eller
Nathalie Andersson, trek, föl- och unghästvisning, tömkörningskurs, horsemanship mm.
Beslutades att vi fortsätter att diskutera dessa frågor vid kommande styrelsemöten, för
fortsatt utveckling. Höstritten (Hans) och föl- och unghästvisningen (Tina B) undersöker
vi redan till nästa möte.
- Nya ”flaggstångspinnar” behöver inköpas. Hans fixar.
- Val av vice ordförande: Karin Andersson valdes enhälligt till ny vice ordförande.
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§16. Nästa möte (plats & tid)
Nästa möte är tisdag 10 juni kl 18.30 (OBS! Dag och tid!) hemma hos Karin Andersson,
Tåbrovägen 89 i Lindome (tel 0709-87 35 28).
§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

Klart

Karin, Ulla

Pågår

Sofie

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.
Not 080427: Ulrika lämnat över till Karin för genomgång
och kopiering till ny pärm

070819:8

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

070819:9

Kolla hur det fungerar med föreningsbidrag i Kungsbacka Pågår
kommun.

Tina B

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

Klart

Hans

080217:2

Överför styrelsens tidigare protokoll till CD

Klart

Karin

080217:3

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

Klart

Hans, Ulla

080217:4

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

Pågår

Hans,
Louise

080217:5

Boka föreläsning kring hästjuridik med Josefin Sjöstrand.

Klart

Lena
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AP nr

Rubrik

Status

Ansvarig

080217:6

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

Pågår

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.

Pågår

Karin

080217:8

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

Klart

Ulla

080217:9

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

Klart

Hans

080217:10

Välj vice ordförande nästa styrelsemöte 27/4

Klart

Styrelsen

Sekr anm: Påminnelse om detta inkom efter mötet
080427:1

Vidarebefordra protokoll från Vestur

Ny

Hans

080427:2

Skriv förslag till motion till SIF om
domarutbildning/praktik enligt dansk modell

Ny

Hans,
Louise

080427:3

Utvärdera tävlingsrutiner enl Falkis upplägg. Tala med
Ulrika

Ny

Sofie,
Karin

080427:4

Undersök möjligheter och upplägg för föl- och
unghästmönstring

Ny

Tina B

080427:5

Skjortor + gamla t-shirtmodellen till lotteripott

Ny

Karin, Eva

080427:6

Inköp av 150 tävlingsrosetter

Ny

Ulla

080427:7

Nya medlemmar meddelas till Monica för utskick av
senaste numret av Djarfurbladet

Ny

Ulla,
Monica

080427:8

Ta fram tre omgångar förtryckta adressetiketter för
utskick av Djarfurbladet

Ny

Hans

080427:9

Returadress på Djarfurbladet – stämpel eller etiketter?
Undersök vilket som är bäst och köp in.

Ny

Karin

080427:10

Skriv blänkare i Djarfurbladet + hemsidan om att alla
medlemmar mailar in namn, adress, tel, mobil, mailadress
till medlemsregistret.

Ny

Sofie

080427:11

Skicka logos på sponsorerna för tack på hemsidan till
Sofie

Ny

?
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AP nr

Rubrik

Status

Ansvarig

080427:12

Undersök möjligheten till eventuell höstritt Tölö
Kronopark

Ny

Hans

080427:13

Föreslå Vesturs styrelse liknande arrangemang som
”Islandshästens dag” inom vårt upptagningsområde som
gemensamt arrangemang för klubbarna

Ny

Hans

080427:14

”Roligare Djarfur!” diskuteras varje möte för fortsatt
utveckling (förslag: vår/höstritt, tävlingsutbildning ex
med Barbro Bäckström, trek, föl/unghästvisning,
tömkörningskurs, horsemanship)

Ny

Alla

080427:15

Fixa ”flaggstångspinnar”

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.

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.

080427:1

Priset för annons på hemsidan är 300 kr/år

080427:2

3 skjortor + div t-shirts läggs i lotteripotten

080427:3

Beslut om inköp av 150 tävlingsrosetter, kostnad ca 2 850 kr

080427:4

Beslut om inköp av etiketter alt stämpel för returadress på Djarfurbladet

Vid anteckningarna,

Justeras:

Lena Jovén

Giesela Edström
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