Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 2009-04-19
Närvarande:
Karin Andersson
Hans Ericson
Agnetha Pethrus
Louise Rosengren
Eva Stark
Marie Caiman
Sofie Falkman
Lena Jovén

Ej närvarande:
Nathalie Andersson
Kajsa Strömberg
Ulla Terneby
Tina Hansen

§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 Agnetha Pethrus.
§4. Närvaro
Vi fann att mötet var beslutsmässigt m a p antalet deltagare, samt att Louise Rosengren som
suppleant ersatte Nathalie Andersson som ordinarie vid dagens möte.
§5. Föregående mötesprotokoll
Inga anmärkningar.
§6. Kassaärenden
a.
-

Ekonomisk status
Agnetha Pethrus rapporterade att föreningen har ca 30 000 kr i kassan.
Det är nu klart med internetbanken.
På grund av de många uppgifter som faller på kassören beslutades att göra en
uppdelning. Agneta tar hand om medlemsregistret (vilket hon kommer att lägga upp i en
databas), medlemsavtal, SIF, ryttarlicenser, adressetiketter samt avstämning av ekonomi
mot bokföringen, medan Hans tar hand om bokföringsuppgifterna och levererar
underlag ca en gång per månad till Agneta.

b. Medlemsantal
- Agneta rapporterade att föreningen för närvarande har 85 fullt betalande medlemmar
samt 15 stödmedlemmar.
- 1 person som gick med som stödmedlem i november har hört av sig och är missnöjd
med informationen om att medlemskapet avser kalenderår. Styrelsen beslutade att
Djarfur bjuder på klubbens årsavgift för 2009 (SIF:s del går inte). Karin kontaktar henne.
(Not: medlemmen uppskattade denna gest, och valde att ändå betala full avgift för att stödja
klubben/(KA/LJ).
- En särskild kassabok för Djarfurshopen inrättas. Karin ordnar detta.
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c. Budget 2009
- Hans har underlag sedan tidigare år, vilket han uppdaterar för 2009, och skickar ut till
styrelsen.
d. Bidrag
- Karin lämnade en statusrapport angående bidragsansökan som Giesela arbetar vidare
med. Kungsbacka kommun har godkänt Djarfur som bidragsberättigad förening. Djarfur
måste själv söka bidrag, vilket Giesela arbetar vidare med. Louise rapporterar
ungdomsaktiviteter som eventuellt kan vara bidragsgrundande.
§7. Djarfurbladet
-

Texter från Jubileumsresan kommer.
Sofie skickar CD med programverktyget till Madelaine Sandström.
Deadline för nästa nummer är 10/5.

§8. Hemsidan
- Medlemsinformationen är uppdaterad.
- Louise frågar Annelie om hon eventuellt kan hjälpa till med att se över hemsidans design.
§9. Info från SIF
- Senaste uppgifterna mailade från Karin, ingen ny information.
§10. Info från Vestur
- Hans informerade om att bygglov för Säve är sökt. Arbetet går ut på anbud, trolig
byggstart hösten 2009.
§11. Övrig föreningsinfo
a) Rapport från Kungsbacka kommuns ordförandekonferens
Karin deltog i Kungsbacka kommuns konferens för föreningsordföranden inom kommunen.
Bland annat rapporterades om arbetet med ett virtuellt föreningskansli, där styrelserna kan
lägga t ex protokoll mm för gemensam åtkomst efter inloggning. Beräknas klart i augusti.
Man redovisade resultat av en undersökning kring ungdomars fritids- och föreningsvanor.
Ganska låg svarsfrekvens, få som svarat kring ridsport. Man redovisade också kommunens
investeringsbudget 2010-14, där man kunde konstatera att investeringen i ridleden skjutits
fram.
§12. Info från kommittéerna
a. Tävlingskommittén
i.
Budget Djarfur Open: Budget inkommen, beräknat överskott ca 9 000 kr.
ii.
Funktionärer: I stort sett klart med funktionärer till Djarfur Open. Saknas
fortfarande några lottförsäljare (3 lotterier + funktionärslotteri). Ungdomarna
får detta uppdrag.
iii.
Toavagn: Ingvar/Klevsvik har ordnat permanent toavagn till banan. Ingår i
banhyran.
iv.
Övrigt: Sofie har tagit över uppgifter från Ulrika inför Djarfur Open.
Ryttarbrev utskickade. Några efteranmälningar. 42 anmälda totalt. Sofie
beställer plaketter. Eventuell jubileumsrosett till KM – diskutera vidare.
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b. Verksamhetskommittén
i.
15-årsfest: Datum är ännu inte fastlagt, men det blir troligen i helgen 2627/9. Bra om datumet är klart så att det kan tas med i nästa nummer av
Djarfurbladet. Där kan också förfrågan om bilder från de senaste 15 åren gå
ut (Eva). Karin lämnar det tidigare 10-årsbildspelet till Eva, så att man kan
uppdatera det.
ii.
Föl/unghästmönstring: Det har inte framkommit något stort intresse inom
Djarfur, och ingen har tid att organisera detta under året. Hans tar i stället
med sig frågan till Vestur, för att undersöka om det kan ske i deras regi,
eventuellt i samverkan.
iii.
Takt & gångartskurs: Diskuterades möjligheten att ordna en kurs. Louise
undersöker kostnad och minsta antal deltagare för att det ska vara
genomförbart. Mailar ut info till styrelsen. Om kursen blir av och det är
möjligt är det bra om info kan finnas med i Djarfurbladet.
iv.
Polishästträning: Marie har kontakter och kan ev ordna ett studiebesök för
att se hur polisen tränar sina hästar. Kan troligen genomföras i höst, omkring
oktober. Marie kollar möjliga datum och gruppstorlek, och rapporterar vidare
vid nästa möte.
c. Materialkommittén
- Stigbygelplattor: beslutades att priset sänks till 100 kr.
- Djarfurshopens utbud kommer att finnas till försäljning under Djarfur Open (Eva och
Karin)
- Beslutades att de varor som finns till försäljning genom Djur & Kul/Elisabeth, Tvååker
kommer att tas hem. Karin kontaktar Elisabeth, och Lena ordnar hämtning.
d. Ungdomskommittén
- Lag-SM går 1-2/8 i Norrköping. Stort intresse finns, träning pågår. Uttagningstävling sker
23/5 på Säve. 4 stugor i Norrköping har bokats (4 bäddar/stuga). Träningen är öppen för
alla intresserade! Louise ansvarar för anmälan etc.
§ 13. Medlemsinfo/att publicera
- Information om Jubileumsfesten (Eva+Marie).
- Information om ev Takt & gångartskurs, om den blir av. (Louise)
§14. Att-göra-lista (nya punkter och uppföljning)
(Se lista nedan)
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§15. Kalendarium
- 2 maj Djarfur Open
- 17 juni Vestur delcup
- 1-2/8 Lag-SM
- 19 september KM
- Slutet september (?) Jubileumsfest
- 18 oktober Höstmöte (förslag)
- 31 januari Årsmöte 2010 (förslag)
§16. Övriga frågor
a. Medlemmar till valberedningen
- Det saknas fortfarande 2 personer till valberedningen, och inget nytt har tillkommit.
Styrelsen arbetar vidare för att lösa detta, tar upp frågan vid nästa möte.
b. Jubileumsfesten
- Styrelsen beslutade att Djarfur bidrar med 5 000 kr som grundplåt till festen.
§17. Nästa möte (plats & tid)
Nästa styrelsemöte är 14/6 kl 17.00 i Klevsviksstugan.
§17. Mötet avslutas
Karin tackade alla för ett bra och effektivt möte.

AP-lista: Grå = stängd
AP nr

Rubrik

Status

Ansvarig

080120:1

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

Pågår

Hans + Karin

080427:1

Vidarebefordra protokoll från Vestur

Pågår

Hans

080817:5

Kolla ansvarsförsäkring för tävling

Pågår

Ulrika, Karin

090419: Karin har kollat med Folksam, Länsförs, IF.
Kontakt Barbro Bäckström, som kollar med SIF. Inför
Djarfur Open: hagarna bort från publiken, publiken
bort från hästytorna.
080817:7

Kolla ev studieresa och föreläsning av Åse Ericsson
2009

Klart

Hans

081012:2

Ansökan om föreningsbidrag Kungsbacka kommun

Klar

Giesela
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AP nr

Rubrik

Status

Ansvarig

081207:4

Långritt för ungdomar våren 2009.

Pågår

Louise

0904019: Flyttas till hösten.
081207:11

Medlemsavgifter: diskutera kategorier + avgiftsnivåer
på möte 19/4. Flyttas till möte 14/6

Pågår

Alla

090215:1

Kolla andra klubbars medlemstyper, stadgar samt
avgiftsnivåer. Flyttas till möte 14/6.

Pågår

Ulla

090215:2

Ordna nya adresslappar alt stämpel för returadress vid
utskick

Pågår

Agnetha

090215:3

Uppdatera underlag och gör budget för 2009

Pågår

Hans

090215:4

Undersök lämplig programvara för produktion av
Djarfurbladet samt köp in

Pågår

Sofie

090215:5

Kontakta Madelaine Sandström och diskutera lämpligt
sätt att medverka som medarbetare i Djarfurbladet

Pågår

Sofie

090215:6

Meddela Karin uppgifter om tekniska data för
annonsunderlag etc i Djarfurbladet (upplösning mm),
lägg ut på hemsidan

Klar

Sofie + Karin

090215:7

Ordna adressetiketter från medlemsregistret för utskick
av Djarfurbladet (lämnas Monica Åkesson)

Klar

Agnetha

090215:8

Köp in CD-skivor för bränning av Djarfurbladet till
tryckeri. Utgår:.

Pågår

Sofie

090215:9

Tipsa Åsa Adler om Klubben.se för ev nyttjande på
något sätt. 090419: Louise kontaktar Annelie

Utgår

Hans

090215:10

Meddela SIF byte av ordförande

Klar

Karin

090215:11

Ny funktionärsansvarig: lägg ut ”platsannons” samt
kontakta några tänkbara direkt

Klar

Karin +
övriga

090215:12

Toavagn + ljudanläggning: kolla om det är möjligt att
få det billigare genom Vestur (toa 1523 kr kommunen)

Pågår

Hans

090419: Toa=klar. Ljud: Hans bokar
090215:13

Tävlingskurs Karin Åkerström: boka + lägg ut info
hemsidan

Klar

Karin

090215:14

15-årsfesten: fortsätt planera för fest omkring
september

Pågår

Marie + Eva
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AP nr

Rubrik

Status

Ansvarig

090215:15

Föl/unghästmönstring: preliminärboka plats + gör
kalkyl för hela arrangemanget

Utgår

Hans

090419: Hans kontaktar Vestur.
090215:16

Lag-SM: ta fram förslag på uppgifter för ungdomar att
utföra för Djarfur för sponsring av medverkan

Klar

Louise

090215:17

Meddela Åsa/hemsidan att årtalet för medlemsavgiften
ska korrigeras till 2009

Klar

Lena

090215:18

Sök 2 personer till valberedningen

Pågår

Alla

090419:1

Dela upp uppgifterna inom bokföring/ekonomi

Ny

Agneta+Hans

090419:2

Inrätta särskild kassabok Djarfurshopen

Ny

Karin

090419:3

Fråga Annelie om hjälp med ny design hemsidan

Ny

Louise

090419:4

Beställ plaketter till Djarfur Open

Ny

Sofie

090419:5

Beställ ev jubileumsrosett till KM?

Ny

Ulrika+Sofie

090419:6

Bestäm datum för Jubileumsfesten+info Djarfurbladet

Ny

Eva+Marie

090419:7

Efterfråga bilder från de senaste 15 åren till festen

Ny

Eva+Marie

090419:8

Takt & gångartskurs: undersök kostnad + minantal

Ny

Louise

090419:9

Ta hem Djarfurshopens varor från Djur & kul

Ny

Karin+Lena

090419:10

Polishästträning: undersök möjl datum + gruppstorlek

Ny

Marie
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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

090215:1

Beslut skaffa Affärspaket/Bas från Nordea

090215:2

Beslut köpa in programvara för produktion av Djarfurbladet, inköp upp till 3 000
kr

090215:3

Beslut utgivningsplan för Djarfurbladet 2009 (se tabell §8a)

090215:4

Beslut annonspriser för Djarfurbladet samt hemsidan (se tabell §8f)

090419:1

Beslut sänka priset på stigbygelplattor till 100 kr

090419:2

Beslut att Djarfur bidrar med 5 000 kr som grundplåt till Jubileumsfesten

Vid anteckningarna,

Justeras:

Lena Jovén

Agnetha Pethrus
Ok via mail 090501
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