Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 2008-12-07
Närvarande:
Hans Ericson
Louise Rosengren
Sofie Falkman
Ulla Terneby
Giesela Edström
Karin Andersson
Lena Jovén

Ej närvarande:
Monica Åkesson
Tina Bodin
Tina Hansen
Nathalie Andersson
Eva Stark

§1. Mötets öppnande
Hans hälsade styrelsen välkommen till mötet, som denna gång hölls i Klevsviksstugan.
§2. Dagordningen
Den föreslagna dagordningen godkändes.
§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
- Kontantkassan innehåller lika mycket som vid Ullas övertagande av den.
- Skuld till Hans Ericson på ca 4 000 kr.
- På postgirot finns för närvarande ca 29 400 kr. Tävlingarna, caféet, lotterierna mm har
gått bra.
- Inventering och avräkning kommer att göras vid årsskiftet.
§7. Info från SIF
- Hans har skickat ut protokoll från SIF via mail till styrelsens medlemmar. Innehåller bl a
förslag till ny organisation.
- SIF vill ha information om vilka domare som deltagit vid Djarfurs tävlingar. Ulla mailar
underlag till SIF.
§8. Info från Vestur
- Margareta Svan undersöker möjligheterna att arrangera istölt på Heden under 2009/2010.
- Vestur har beslutat söka SM 2010.
- Vestur har årsmöte 1 februari 2009.
- Diskussion kring insatser från klubbarna vid Säve. Styrelsens uppfattning är att det kan bli
svårt få frivilliga deltagare till arbete kring tävlingar, underhåll mm vid Säve, eftersom man
redan gör stora insatser i de lokala klubbarna. Ett förslag till lösning skulle kunna vara att
betala ”tionde” från anslutna klubbar för inhyrd arbetskraft. Klubben har svårt förbinda
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sig att delta med arbetskraft och svårt att motivera medlemmarna utöver de insatser som
redan görs på ideell basis för Djarfur.
Positiv utveckling för Vestur i övrigt.

§9. Info från kommittéerna
a) Tävlingskommittén
- Datum för tävlingar 2009 var vid mötet inte fastlagda. Ulrika inkommer med förslag
senast 18/1 2009 (Sofie, Ulla och Karin påminner).
- Vid mötet oklart om det fortfarande finns tävlingar inom Vestur Cupen att arrangera.
Ulrika kollar övriga tävlingsdatum.
- Förstärkning till tävlingskommittén tas upp på årsmötet 25/1 2009.
- Efter mötet har följande tävlingsdatum lagts fast: Djarfur Open 2/5, deltävling i Vestur Cupen 17/6
samt Djarfur KM 19/9 /LJ anm
b) Verksamhetskommittén
- Hans har sökt Åse Ericson angående resa/föreläsning 2009, men inte fått kontakt.
Fortsätter söka.
- Intresset för ett arrangemang kring 15-årsjubileet bör tas upp på årsmötet.
- Årsmötet: 2009 års årsmöte hålls den 25/1 kl 16.00 på Hanhalsgården. Hans bokar
lokalen. Sofie skriver en text om vikten av att delta och tar in information i Djarfurbladet,
Åsa lägger ut motsvarande på hemsidan. En enkel affisch sätts upp i de större stallen. Ulla
kontaktar revisorerna och stämmer av formalia inför årsmötet. Karin skriver förslag till
årsberättelse, som tas upp på nästa styrelsemöte i januari och stäms av före årsmötet.
c) Materialkommittén
- Eva har ordnat bra pris på ridbyxor från Mountain Horse. Styrelsen beslutade köpa in div
storlekar. Information läggs ut på hemsidan. Tack Eva!!
d) Ungdomskommittén
- Långritt var planerad men blev uppskjuten av olika skäl. Genomförs i början av 2009,
omkring februari/mars. Louise håller i detta. Ca 14 dagars varsel före ritten, info till
hemsidan samt direkt kontakt med tänkbara deltagare från Louise.
- Planeringsmöte för ungdomskommittén hålls januari/februari alternativt samtidigt som
långritten.
- Louise utgår ur styrelsen fr o m 2009. Eventuellt kunde någon från ungdomskommittén
gå in i styrelsen i stället – förslag till valberedningen! (Louise pratar med Laila).
§10. Djarfurbladet
- Höstens nummer är försenat. Ett dubbelnummer beräknas utkomma under december.
§11. Hemsidan
- Vi bör marknadsföra hemsidan bättre! Man skulle kunna använda mailadresserna för att
skicka en blänkare när sidan uppdateras.
§12. Medlemsinfo/att publicera
- Information om årsmötet den 25/1 kl 16.00 på Hanhalsgården sprids via hemsidan,
Djarfurbladet samt affischer i de större stallen.
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§13. Att-göra-lista (nya punkter och uppföljning)
(Se lista nedan)
§14. Kalendarium
- 18/1 Styrelsemöte kl 17.00 Klevsviksstugan
- 25/1 Årsmöte kl 16.00 Hanhalsgården
- 1/2 Vestur årsmöte
- 21/2 SIF årsmöte
- 2/5 Djarfur Open
- 17/6 Deltävling Vestur Cupen
- 19/9 Djarfur KM
§15. Övriga frågor
- Höstmötet: Det var ett bra möte, men tyvärr lågt deltagande. Diskussion om möjliga
orsaker. Förslag att till nästa år kalla det ”Föreläsning med höstträff” i stället, för att
fokusera på möjligheten att träffas snarare än det formella mötet.
§16. Nästa möte (plats & tid)
Nästa styrelsemöte är 18/1 kl 17.00 i Klevsviksstugan.
§17. Mötet avslutas
Hans tackade alla för ett bra och effektivt möte, samt önskade alla god jul och gott nytt år!

AP-lista: Grå = stängd
AP nr

Rubrik

Status

Ansvarig

070819:8

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

Pågår

Sofie

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

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

080427:13

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

Pågår

Hans

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

Klar

Hans

080610:3

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

Klar

Karin/tävl

080817:5

Kolla ansvarsförsäkring för tävling

Pågår

Ulrika,
Karin

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

kommittén

Fråga på: Föreläsning av Åse+Kråkhult middag lördag + frukost
+ ritt söndag
080817:9

Kolla ridbyxor till bra pris för medlemmar fr Mountain
Horse

Klar

Eva

080817:11

Kolla ev billigare tryck av Djarfurbladet

Klar

Sofie, Tina
B

080817:12

Kolla och jämför avgifterna för tävlingar inom andra
närliggande klubbar

Klar

Ulrika,
Karin

081012:1

Rapport från höstmötet 19/10

Klar

Lena

081012:2

Ansökan om föreningsbidrag Kungsbacka kommun

Pågår

Giesela

081012:3

Fikabröd, kaffe, läsk etc till höstmötet

Klar

Tina B,
Monica

081012:4

Utse festkommitté inför 15-årsjubileet – tas upp på
årsmötet

Pågår

Alla

081207:1

Inventera/stäm av kassan vid årsskiftet

Ny

Ulla
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AP nr

Rubrik

Status

Ansvarig

081207:2

Underlag till SIF om vilka domare som deltagit vid
Djarfurs tävlingar

Ny

Ulla

081207:3

Förslag till tävlingsdatum under 2009

Ny

Ulrika

081207:4

Långritt för ungdomar omkring februari/mars

Ny

Louise

081207:5

Tala med valberedningen/Laila om ev representant från
ungdomskommittén till styrelsen

Ny

Louise

081207:6

Årsmötet: boka lokal (Hanhalsgården alt. Kyrkan
Älvsåker)

Ny

Hans

081207:7

Årsmötet: stäm av formalia med revisorerna

Ny

Ulla

081207:8

Årsmötet: Skriv förslag till årsberättelse, tas upp på
styrelsemöte 18/1

Ny

Karin

081207:9

Årsmötet: skriv textunderlag för hemsidan, Djarfurbladet,
affischer

Ny

Sofie

081207:10

Årsmötet: Gör affischer för de större stallen

Ny

Karin

081207:11

Medlemsavgifter: diskutera kategorier + avgiftsnivåer på
möte 18/1

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

081207:1

Beslut köpa in ridbyxor i div storlekar (genom Mountain Horse/Eva) för
försäljning

Vid anteckningarna,

Justeras:

Lena Jovén

Giesela Edström
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