Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 2008-10-12
Närvarande:
Karin Andersson
Sofie Falkman
Giesela Edström
Monica Åkesson
Tina Bodin
Ulla Terneby
Lena Jovén

Ej närvarande:
Hans Ericson
Tina Hansen
Nathalie Andersson
Eva Stark
Louise Rosengren

§1. Mötets öppnande
Karin hälsade styrelsen välkommen till mötet, som denna gång hölls i Klevsviksstugan.
§2. Dagordningen
Den föreslagna dagordningen godkändes.
§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
- För närvarande finns ca 30 000 kr disponibelt för klubben.
- Nya medlemmar ansluter. Totalt har klubben ca 106 SIF-anslutna medlemmar samt ca
30-35 stödmedlemmar.
- Kassan från Djarfur KM är ännu inte slutredovisad.
§7. Info från SIF
- Ett tävlingsseminarium kommer att hållas i Uppsala den 22-23/11, troligen ingen
deltagande representant från Djarfur.
§8. Info från Vestur
- Inget att rapportera.
§9. Info från kommittéerna
a) Tävlingskommittén:
- Tävlingssäsongen 2008 är nu avslutad.
- Djarfur KM fungerade mycket bra. Kaféet gav ca 3 000 kr i överskott.
- Ny dataansvarig är Mats Adler.
- Till nästa års tävlingssäsong behöver Tävlingskommittén förstärkning, eftersom troligen
både Ulrika och Karin kommer att tävla själva då.
b) Verksamhetskommittén:
- Höstritt till Tölö Kronopark genomfördes den 28/9. Fint väder!
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c) Materialkommittén:
- Eva har kollat inköp av ridbyxor till klubben. Tar med provex till höstmötet för påsyn.
d) Ungdomskommittén:
- Inget att rapportera.
§10. Djarfurbladet
- Nästa nummer är snart färdigt.
- Diskussion om eventuellt byte av tryckeri. Karin har kollat med Arkitektkopia, pris ca
2 007 kr exkl moms – 15 % rabatt för årsvis bokning. En nackdel är att materialet måste
hämtas på Marieholmsgatan i Göteborg. Lena har kollat med Everts tryckeri, dubbelt så
dyrt, inte intressant. Tina B har kollat med Kungsbacka kommuns tryckeri, och fått en bra
offert. Även Monica har goda erfarenheter därifrån. Tina B kollar upp några saker till och
stämmer av med Sofie – troligen provar vi detta tryckeri för nästa nummer.
- Upplagan är idag 110 ex. Beslutades att höja till 125 ex.
- Sofie räknar med ytterligare ett nummer av Djarfurbladet under 2008. Deadline i mitten
av december, kommer ut runt årsskiftet.
§11. Hemsidan
Fungerar bra. I övrigt inget nytt att rapportera.
§12. Medlemsinfo/att publicera
- I nästa nummer av Djarfurbladet kommer rapport från höstmötet den 19/10.
- Troligen behövs ingen höjning av medlemsavgiften under 2009.
§13. Att-göra-lista (nya punkter och uppföljning)
(Se lista nedan)
§14. Kalendarium
- 19/10 Höstmöte Djarfur kl 17.00
- Inga ytterligare aktiviteter planerade under 2008.
§15. Övriga frågor
- Höstmöte Djarfur hålls den 19/10 kl 17.00, i Komvux lokaler i Kungsbacka. Ingen
kostnad för lokalen. Avgift 25 kr/deltagare för föreläsning + fika.
- Ann Tellander kommer att börja mötet med en föreläsning om foder.
- Tina B köper kaffebröd, mjölk etc. Monica tar med kaffe, läsk och vatten.
- De (nu kända) styrelsemedlemmar som kommer att avgå vid kommande årsmöte är: Ulla,
Monica samt Tina B (Tina återkommer gärna från 2010!). Medlemmarna får gärna lämna
förslag på nya namn till styrelsen till valberedningen.
- 15-årsjubiléet: denna fråga tas upp på höstmötet. En festkommitté bör utses.
- I enlighet med beslut från årsmötet 2008-01-27 (§18) kompletterades valberedningen med
två namn. Valberedningen 2008 består av Marie Caiman, Josefine Sjöstrand och Laila
Björn. (Denna punkt fastställdes i samband med höstmötet 08-10-19).
- Föreningsbidrag: Tina B har varit i kontakt med Kungsbacka kommun och fått
information från Lars Nyström på Fritidsförvaltningen. Djarfur är ju en befintlig
förening, som uppfyller krav på minimum 10 medlemmar i åldern 7-20 år. Vi behöver
registrera föreningen hos Fritidsnämnden, med kopior på stadgar, protokoll där det
framgår att föreningen beslutat lämna in en ansökan, samt vilka som är föreningens
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-

firmatecknare (ordförande + kassör). Föreningen kan då få startbidrag om ca 1 000 kr
samt ytterligare bidrag för aktiviteter för ungdomar, max 4 000 kr. En
föreningsadministratör måste också utses.
Styrelsen beslutade att: ansöka om föreningsbidrag hos Kungsbacka kommun.
Styrelsen beslutade att: utse Giesela Edström till föreningens administratör i denna fråga.

§16. Nästa möte (plats & tid)
Nästa styrelsemöte är 7/12 kl 17.00 i Klevsviksstugan. (Klevsvik har jul-öppet-hus samma dag kl
15-17). Dessutom höstmötet 19/10 kl 17.00 i Kungsbacka.
§17. Mötet avslutas
Karin tackade alla för ett bra, effektivt 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.

Klart

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 Klart
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

080217:7

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

Klart

Karin

080427:1

Vidarebefordra protokoll från Vestur

Pågår

Hans

080427:4

Undersök möjligheter och upplägg för föl- och
unghästmönstring (rapport se protokoll 080817, §9b)

Pågår

Tina B,
Louise

080427:10

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

Pågår

Sofie

Ändras till: görs i årets sista Djarfurbladet inför nästa års
medlemsinbetalning
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AP nr

Rubrik

Status

Ansvarig

080427:12

Undersök möjligheten till eventuell höstritt Tölö
Kronopark

Klart

Hans

Pågår

Hans

Blir den 28/9 kl 10.00. Info till hemsidan
080427:13

Föreslå Vesturs styrelse liknande arrangemang som
”Islandshästens dag” inom vårt upptagningsområde som
gemensamt arrangemang för klubbarna
Olika aktiviteter planeras av Vestur/Barbro Bäckström, avvakta

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

080610:1

Hans skickar SIF protokoll via mail till övriga
styrelsemedlemmar

Pågår

Hans

080610:3

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

Pågår

Karin/tävl

080817:1

Frivilliga som p-vakter till Säve flyguppvisning 30-31/8
sökes. Meddela Hans snarast.

Klart

Hans+alla

080817:2

Ulrika ordnar småpriser till KM 20/9

Klart

Ulrika

080817:3

Gamla vandringspokaler Lättklass återtas till klubben.
Tävlingskommittén ordnar nya sponsorer och pokaler.

Klart

Ulrika

080817:4

Nya lotterivinster sökes.

Klart

Eva, Tina
B, Lena

080817:5

Kolla ansvarsförsäkring för tävling

Pågår

Ulrika,
Karin

080817:6

Ordna föreläsare till höstmötet 19/10 (Ann Tellander?),
samt lokal. Information om höstmötet till Djarfurbladet
och hemsidan.

Klart

Tina B

080817:7

Kolla ev studieresa och föreläsning av Åse Ericsson 2009

Pågår

Hans

080817:8

Kolla ev övernattning och turridning på Kråkhults
islandshästar 2009.

Pågår

Eva

Fråga på: Föreläsning av Åse+Kråkhult middag lördag + frukost
+ ritt söndag
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kommittén

AP nr

Rubrik

Status

Ansvarig

080817:9

Kolla ridbyxor till bra pris för medlemmar fr Mountain
Horse

Pågår

Eva

080817:10

Jacka åter till klubben, annons Djarfurbladet

Klart

Eva

080817:11

Kolla ev billigare tryck av Djarfurbladet

Pågår

Sofie, Tina
B

080817:12

Kolla och jämför avgifterna för tävlingar inom andra
närliggande klubbar

Pågår

Ulrika,
Karin

081012:1

Rapport från höstmötet 19/10

Ny

Lena

081012:2

Ansökan om föreningsbidrag Kungsbacka kommun

Ny

Giesela

081012:3

Fikabröd, kaffe, läsk etc till höstmötet

Ny

Tina B,
Monica

081012:4

Utse festkommitté inför 15-årsjubileet

Ny

Alla
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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

080817:1

Beslut boka bort diff i kassan för kvitto på tält som reklamerats (644 kr)

080817:2

Beslut låta köp av klubbjacka återgå, återbetalas kunden

080817:3

Beslut byta vandringspriser Lättklass. Tidigare pokaler återgår till klubben, nya
köps in (sponsorer sökes)

081012:1

Beslut ansöka om föreningsbidrag Kungsbacka kommun, administratör Giesela
Edström.

081012:2

Beslut höja Djarfurbladets upplaga från 110 ex till 125 ex

Vid anteckningarna,

Justeras:

Lena Jovén

Monica Åkesson

7

