Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 2008-06-10
Närvarande:
Hans Ericson
Karin Andersson
Tina Hansen
Louise Rosengren
Monica Åkesson
Ulla Terneby
Lena Jovén

Ej närvarande:
Nathalie Andersson
Sofie Falkman
Eva Stark
Tina Bodin
Giesela Edström

§1. Mötets öppnande
Hans hälsade styrelsen välkommen till mötet, som denna gång hölls hemma hos Karin i
Lindome.
§2. Dagordningen
Den föreslagna dagordningen godkändes.
§3. Val av justerare
Till justerare valdes Louise Rosengren.
§4. Närvaro
Vi fann att mötet var beslutsmässigt m a p antalet deltagare.
§5. Föregående mötesprotokoll
Inga anmärkningar.
§6. Kassaärenden
- Ulla rapporterade att allt ännu inte är slutredovisat efter Djarfur Open, men att klubben
beräknas göra ett överskott på ca 7 000 kr.
- Drygt 100 medlemmar har i år betalt medlemsavgift.
§7. Info från SIF
- SIF söker funktionärer till SM 10-13/7 på Strömsholm, se SIF:s hemsida. Information
om detta läggs ut även på Djarfurs hemsida.
- Hans kommer att skicka SIF:s mötesprotokoll via mail till övriga styrelsemedlemmar.
§8. Info från Vestur
- Hans hade inte möjlighet att delta vid senaste mötet i Vestur. Mötesprotokoll finns på
Vesturs hemsida.
- 153 ekipage var anmälda till senaste tävlingen.
§9. Info från kommittéerna
a) Tävlingskommittén:
Diskussion kring erfarenheter efter de senaste tävlingarna:
- Tävlingarna har fungerat bra på Klevsviksbanan
- Några personer har haft synpunkter på att hästarna varit för nära publiken på vissa
ställen. Till nästa tävling ses säkerheten över. Bl a kan man markera korridorer samt
tydligt skylta eller spärra av vid t ex kaféet så att man inte tar med sin häst dit.
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Till nästa tävling markeras var hagarna ska vara.
Det vore bra om raksträckan utmed hagarna grusades.
Barntävling är planerad någon gång under juni-juli, se hemsidan.
Kvällstävlingar är planerade, se hemsidan.

b) Verksamhetskommittén:
- Tina Bodin deltog inte i dagens möte, men förslaget från förra mötet kring kommande
aktivitet med föl- och unghästmönstring kvarstår och Tina återkommer till nästa möte.
- Den planerade vårritten 31/5 från Klevsvik fick inga externa deltagare, men genomfördes
i lugnt tempo. Ny ritt planeras för hösten.
- Hans återkommer efter sommaren om en eventuellt höstritt vid Tölö Kronopark
- Karin undersöker möjligheterna till tävlingskurs för nybörjare
- Förslag om en eventuell ärtsoppe/punschritt?
- Förslag om tappskokurs. Karin återkommer till nästa möte.
c) Materialkommittén:
- Inget att rapportera.
d) Ungdomskommittén:
- Louise rapporterade från den träningskurs inför Djarfur Open som genomförts, 6
deltagare. Mycket positiv utveckling från förra året. Trevlig stämning och bra grupp.
- Kommande aktiviteter planerade för sommaren och hösten är bl a besök på Liseberg
(juni), grillkväll (augusti), långritt Sundstorp (27/9).
§10. Djarfurbladet
- Kommande nummer går till tryck denna vecka, och distribueras nästa vecka. Monica tar
hand om distributionen.
- Ulla skickar snarast medlemmarnas adressregister till Hans för tryck av etiketter.
- En stämpel har inköpts med föreningens returadress.
§11. Hemsidan
- Djarfurs server för hemsidan finns hemma hos Peter Sporrsäter. P g a flytt behövs en
tillfällig lösning med en annan server alternativt en annan placering. Hans ringer till Peter
för att komma överens om en enkel och snabb lösning.
- Synpunkter har kommit in på att aktuella aktiviteter behöver lyftas fram tydligare på
hemsidan.
§12. Medlemsinfo/att publicera
Inget att rapportera.
§13. Att-göra-lista (nya punkter och uppföljning)
(Se lista nedan)
§14. Kalendarium
- Vesturcupen, Klevsvik 12/6
- Vesturcupen final, 29/6 (flyttad från 15/6)
- SM, Strömsholm 10-13/7
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§15. Övriga frågor
- Inga övriga frågor.
§16. Nästa möte (plats & tid)
Nästa möte är söndag 17/8 kl 17.00 hemma hos Lena Jovén, Lundmans väg 11 i Frillesås
(vägbeskrivning kommer). Tel 0706-200 929.
§17. Mötet avslutas
Hans tackade alla för ett bra och givande möte.

AP-lista: Grå = stängd
AP nr

Rubrik

Status

Ansvarig

060521:2

Ulrika skapar en generell budget och ger till styrelsen före
nästa styrelsemöte.

Pågår

Louise,
Karin

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.

Tina B

080120:1

Föreningsarkiv: Vi skulle vilja ha två identiska pärmar
Pågår
med den viktigaste informationen om Djarfur. Hans gör 2
pärmar. En förvaras hos ordföranden, en i
Klevsviksstugan.

Hans,
Karin

080217:4

Hans skickar underlag för kalendarie över alla tävlingar
inom Vesturområdet till Åsa.

Klart

Hans

080217:6

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

Klart

Monica

Monica kan ordna lokal på Varlaskolan vid behov, kostnad ca
300-500 kr
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

080427:1

Vidarebefordra protokoll från Vestur

Pågår

Hans

080427:2

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

Utgår

Hans,
Louise

Vi utvärderar/avvaktar den nya utbildning som nu finns
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AP nr

Rubrik

Status

Ansvarig

080427:3

Utvärdera tävlingsrutiner enl Falkis upplägg. Tala med
Ulrika

Klart

Sofie,
Karin

Diskuterat, men ingen ändring
080427:4

Undersök möjligheter och upplägg för föl- och
unghästmönstring

Pågår

Tina B

080427:5

Skjortor + gamla t-shirtmodellen till lotteripott

Klart

Karin, Eva

080427:6

Inköp av 150 tävlingsrosetter

Klart

Ulla

080427:7

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

Klart

Ulla,
Monica

080427:8

Ta fram tre omgångar förtryckta adressetiketter för
utskick av Djarfurbladet

Pågår

Hans

080427:9

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

Klart

Karin

Stämpel inköpt
080427:10

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

Pågår

Sofie

080427:11

Skicka logos på sponsorerna för tack på hemsidan till
Sofie

Klart

?

080427:12

Undersök möjligheten till eventuell höstritt Tölö
Kronopark

Pågår

Hans

080427:13

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

Pågår

Hans

080427:14

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

Pågår

Alla

080427:15

Fixa ”flaggstångspinnar”

Klart

Hans

080610:1

Hans skickar SIF protokoll via mail till övriga
styrelsemedlemmar

Ny

Hans

080610:2

Information om att SIF söker funktionärer till SM läggs
ut på hemsidan. Lena kontaktar Åsa.

Ny

Lena
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AP nr

Rubrik

Status

Ansvarig

080610:3

Större avstånd hästar-publik, och tydligare markeringar.
Tävlingskommittén ser över till nästa tävling.

Ny

Karin/tävl

080610:4

Karin undersöker möjligheterna till tappskokurs till
hösten

Ny

Karin

080610:5

Karin undersöker möjligheterna till tävlingskurs för
nybörjare

Ny

Karin

080610:6

Ulla skickar medlemsregister till Hans som trycker upp
adressetiketter för Djarfurbladet

Pågår

Ulla, Hans

080610:7

Hans ringer till Peter Sporrsäter för tillfällig lösning av
hemsidans server

Ny

Hans
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kommittén

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

Louise Rosengren
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