Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 2009-08-16
Närvarande:
Karin Andersson
Hans Ericson
Sofie Falkman
Louise Rosengren
Nathalie Andersson
Lena Jovén
Eva Stark

Ej närvarande:
Agnetha Pethrus
Kajsa Strömberg
Ulla Terneby
Marie Caiman
Tina Hansen

§1. Mötets öppnande
Karin hälsade styrelsen välkommen till mötet, som hölls i Stall Alafors.
§2. Dagordningen
Den föreslagna dagordningen godkändes.
§3. Val av justerare
Till justerare valdes Eva Stark.
§4. Närvaro
Vi fann att mötet var beslutsmässigt m a p antalet deltagare, samt att Louise Rosengren ersatte
Marie Caiman vid dagens möte.
§5. Föregående mötesprotokoll
Inga anmärkningar.
§6. Kassaärenden
a-b) Inget att rapportera kring ekonomisk status och medlemsantal på dagens möte
c) Hans fortsätter att arbeta med budget
d) Karin har fått rapport från Giesela kring frågan om bidrag från kommunen:
- Startbidrag:
1000 kr kan man få när föreningen är bildad, och när föreningen blivit
godkänd av Fritidsnämnden så kan man ansöka om ytterligare bidrag för
utrustning som är viktig för att komma igång. Föreningen måste lämna in
en redovisning av de planerade utgifterna. Bidrag utgår med max 4000 kr.
Ansökan görs på en särskild blankett och kan sökas under hela året.
- Lokalt aktivitetsstöd:
Sammankomst som:
* varar minst 60 min
* är ledarledd
* minst 3 deltagare
Bidrag fås för max 30 deltagare/sammankomst och den måste vara beslutad
och ekonomiskt planerad av styrelsen.
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Aktivitetsstödet utgår med
* 7-12 år 6,70/deltagare/sammankomst
* 13-16 år 7,20/deltagare/sammankomst
* 17-20 år 6,70/deltagare/sammankomst
Ansökan görs 2ggr/år, 15 feb och 15 aug.
Ansökan görs via ”Aktivitetskort på nätet” på kommunens hemsida.
Giesela kontaktar Fritid och får ett användarnamn och lösenord.
- Medlemsbidrag:
Kräver aktivt medlemskap. Varje medlem måste delta i minst 10
sammankomster/år
Bidraget är 100 kr/år per medlem.
Ansökan görs senast 15/2
- Utbildningsbidrag:
Föreningen får möjlighet att utbilda:
*ungdomsledare som har eller ska få ledaruppdrag
* domare för ungdomsverksamhet
* styrelseledamöter
Villkor:
*Deltagaren ska vara minst 13 år
* En endagarskurs på minst 5 timmar
* En tvådagarskurs på minst 8 timmar, aktiv kurstid.
Antal utbildningsdagar för föregående år redovisas och ersätts med max
400 kr/dag.
Om föreningens kostnad understiger 400 kr, ersätts föreningen med den
faktiska kostnaden.
Ansökan görs på särskild blankett en gång/år efter genomförd
utbildning, senast 15/2.
e) Handkassan: Är för närvarande på 500 kr, och finns hos Karin.
§7. Djarfurbladet
-

Louise skickar hästbilder till Sofie.
Nathalie skickar bilder från lag-SM och Vestur samt resultat till Sofie.

§8. Hemsidan
a) Webbhotell: Det har varit problem kring hemsidan. Tidigare stod servern hos Peter
Sporrsäter, men p g a flytt har det uppstått problem. Den är nu flyttad till Surftown, ett
konto där kostar 250 kr första året och därefter 400 kr/år. Vi kan då också få egna
mailadresser, ex: tävling@djarfur.se , webbmaster@djarfur.se, djarfurbladet@djarfur.se,
info@djarfur.se, medlem@djarfur.se etc.
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b) Blogg: I samband med lag-SM skapades en blogg, som varit mycket uppskattad.
Beslutades att vi behåller den och använder i samband med tävlingar mm. Fungerar som
komplement till Djarfurbladet.
§9. Info från SIF
- Protokoll utskickade. Noterades att ingen generalsekreterare har rekryterats ännu.
- Ny förening för islandshästar bildad i västsverige: Vakur. Information på Stall Lysegården
5/9.
§10. Info från Vestur
- Flyguppvisning på Säve 29-30/8. Funktionärer sökes, bl a som parkeringsvakter.
Kontakta Hans.
§11. Övrig föreningsinfo
- Inget att rapportera.
§12. Info från kommittéerna
a. Tävlingskommittén
i.
Försäkring: Karin har kontakt med Folksam, de återkommer.
ii.
Vesturcupen: Det ekonomiska utfallet efter tävlingarna blev +470 kr, vilket
ansågs vara för liten marginal. Några av orsakerna till detta var att man hade
fyra domare, varav en med lång resväg, banhyran blev hög eftersom det
betraktades som en stor tävling med mer service, ljudanläggning mm. Det
blev en fullskalig tävling vilket inte varit avsikten från början. Det finns också
en osäkerhet när anmälningsavgiften betalas på plats (ev uteblivna ekipage).
Diskussion om alternativa banor och/eller lägre service, för att sänka
kostnaderna. Styrelsen var överens om vikten av att eftersträva enkel
hantering av tävlingen. Karin och Sofie diskuterar vidare inom
tävlingskommittén med Ulrika.
iii.
Alternativ KM: Kommer att hållas 11/10 på Klevsvik. Förslag till grenar var
bla: hoppning för barn och vuxna, 2-gång, lagstafett 4-gång eller 5-gång,
flagglopp, öltölt, handhästridning, lagshow, V50 (4-gång ryttare över 50), V60
(4-gång ryttare över 60), T18 (hästar över 18 år), galopprace barbacka, fyrgång
special. Höstmötet läggs samma dag, Djarfur bjuder på enklare lunch.
Planeringsmöte för Alternativ-KM hålls den 26/8 kl 19.00 på Klevsvik.
iv.
KM 19/9: Funktionärsansvarig saknas fortfarande. Nathalie och Louise kollar
med sina stall. De poster som behövs är:
Domarsekreterare
Mat till funktionärer (Eva S eller Nathalies elev fixar)
Ekonomiansvarig
Grindvakt
Handskrivare
Incheckning (Sofie kan)
Inropare
Lottförsäljare (ungdomarna)
Löpare
Parkeringsansvarig
Speaker
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Veterinär handräckare

v.

vi.

Prisrosetter: Diskuterades behovet av att kunna särskilja priserna vid t ex
kvällstävlingar och KM. Önskvärt med någon specialrosett vid 15-årsjubileet
(ev vinröd/vit), eventuellt en plakett. Nathalie, Louise och Ulrika utreder
vidare.
Kvällstävling 18/8 18.00: Få anmälningar hittills. Påminn gärna ev deltagare.
Alla välkomna!

b. Verksamhetskommittén
i.
15-årsfest: festen kommer att hållas den 26/9 vid Stora Enets Båthamn i
Onsala, ca kl 19.00. Lokal klar och orkester i stort sett klar. Förslag till mat
framtaget. Man räknar med att köpa in öl och vin och sälja i baren, intäkterna
går till klubben (slutet sällskap). Styrelsen beviljade festkommittén utlägg även
över 5 000 kr, för senare avräkning och målsättning om nollresultat.
ii.
Höstritt: Kommer att genomföras 3-4/10, från Klevsvik till Susanne
Törnkvist och tillbaka följande dag. Ca 4 timmars effektiv ridning i varierande
tempo + lunch. Samling 9.00 på Klevsvik, iväg ca 10.00, medtag matsäck
lördag lunch. Någon kommer att köra packningen, endast matsäck behöver
tas med på hästen. Övernattning i sovsäckar. Gemensam middag på kvällen
samt frukost. Ev egen hemresa över natten får ordnas själv. 200 kr/person.
Karin tar emot anmälningar senast 1/10 – info kommer på hemsidan.
iii.
Aktiviteter för alla: ”Trilla-av-kurs” hos Nathalie 4/9, ev blir det ytterligare
tillfällen. Lag-SM-grenar som ex Trail (även för vuxna) kommer att tränas hos
Nathalie, återkommer om datum.
iv.
Maillistor för information till medlemmarna om olika aktiviteter måste fram!
v.
Höstmötet flyttas ihop med Alternativ-KM och hålls den 11/10 på Klevsvik.
Djarfur bjuder på en enklare lunch. Mer info kommer senare.
c. Materialkommittén
i.
Klubbjackor: Jackor är nu ersatta till alla som reklamerat och lämnat in.
ii.
Jubileumsmuggar: Förslag till design och logo diskuterades. Eva gör slutlig
design. Ok kostnad ca 150 kr (utpris 100 kr). 50 muggar köps in, säljstart på
KM.
iii.
15-årslogga: Eva gör slutlig design.
iv.
Tygmärken+t-shirt+klistermärke utdelat till ungdomarna på lag-SM.
Djarfur snyggaste laget/klubben!
d. Ungdomskommittén
- Lag-SM: Louise får in bilder från olika deltagare, gör collage. Plaketten sätts upp på
Klevsvik, och tas med till Jubileums-festen.
- Liseberg: besök var planerat till nästa fredag, men det visade sig inte vara något bra
datum. Louise återkommer om nytt datum.
- Höstaktiviteter: Höstritten till Susanne Törnkvist ersätter ritten till Sundstorp i höst.
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§ 13. Medlemsinfo/att publicera
- Bilder och resultat lag-SM
- Inbjudan höstritten
- Info och anmälan till jubileumsfesten
- Info och anmälan till Alternativ-KM och höstmötet 11/10
§14. Att-göra-lista (nya punkter och uppföljning)
(Se lista nedan)
§15. Kalendarium
- 19 september KM
- 26 september 15-årsfest
- 3-4/10 Höstritt
- 11 oktober Alternativ-KM och höstmöte
- 31 januari Årsmöte 2010 (förslag)
§16. Övriga frågor
- Det saknas fortfarande 2 personer till valberedningen. Frågan tas upp på höstmötet den
11/10.
- Styrelsemötet den 11/10 flyttades till den 13/10 kl 19.00.
§17. Nästa möte (plats & tid)
Nästa styrelsemöte är 13/10 kl 19.00 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 Pågår
med den viktigaste informationen om Djarfur. Hans
gör 2 pärmar. En förvaras hos ordföranden, en i
Klevsviksstugan. Hans lämnar underlag till Karin

Hans + Karin

080427:1

Vidarebefordra protokoll från Vestur

Pågår

Hans

080817:5

Kolla ansvarsförsäkring för tävling

Pågår

Ulrika, Karin

Klar

Louise

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.
081207:4

Långritt för ungdomar våren 2009.
0904019: Flyttas till hösten. Ingår i ritten 3-4/10
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AP nr

Rubrik

Status

Ansvarig

090215:3

Uppdatera underlag och gör budget för 2009 + 2010

Pågår

Hans

090816: Ev felaktigt inbet medl.avg 2008? Hans kollar
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

090816: Hjälp att skriva? Ej aktuellt med annan
medverkan just nu-återkommer om aktuellt. Sofie kontaktar
Madelaine.
090215:12

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

Hans

090419: Toa=klar. Ljud: Hans bokar KM 19/9
090215:18

Sök 2 personer till valberedningen

Pågår

Alla

Pågår

Ulrika+Nathalie

090816: Tas upp på höstmötet
090419:5

Beställ ev jubileumsrosett till KM?

+Louise
090419:7

Efterfråga bilder från de senaste 15 åren till festen
(Nathalie har många)

Klar

Eva+Marie

090419:8

Takt & gångartskurs till våren, omkr mars: undersök
kostnad + minantal

Pågår

Louise

090614:1

Inköp av 50 st Jubileumsmuggar, med logo. Utpris
100 kr (inköp ca 150 kr) (ändrat 090816)

Klar

Eva+Karin

090614:2

Förslag till årsmötet: stryk medlemstypen Familjestöd Pågår
60 kr, lägg till Sponsor 100 kr

Karin+Ulla?

090614:3

Ordna filmkväll hösten 2009

Pågår

Alla

090614:4

Djarfurbladet nr 2: Agnetha hämtar och skickar

Klar

Agnetha

090614:5

Ungdomarna får ”lån” på 2 000 kr mot att de ordnar
och säljer lotter på KM. Louise meddelar.

Klar

Louise

090614:6

Inköp av begagnad ljudanläggning. Louise kollar med Pågår
Johan Karlsson, Nathalie kollar med Mike.
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Louise+Nathalie

AP nr

Rubrik

Status

Ansvarig

090614:7

Alternativ KM. Datum + arrangemang.

Klar

Ulrika

090614:8

Café: Ersättare för Monica sökes. (Tina Tellfer)

Klar

Marie + alla

090614:9

Höstritt till Susanne Törnkvist 3-4/10. Text till
hemsidan.

Klar

Karin

090614:10

Inbjudan besök polisstallet, text till hemsidan.

Pågår

Marie

090816:1

Lag-SM: Louise och Nathalie skickar bilder och
resultat till Sofie

Ny

Louise+Nathalie

090816:2

Vestur-cupen: Diskutera nivå för framtida tävlingar
med Ulrika/tävlingskommittén

Ny

Karin+Sofie

090816:3

Louise gör bildcollage från lag-SM

Ny

Louise

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.
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Beslut nr

Rubrik

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.

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
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Beslut nr

Rubrik

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

090614:1

Beslut att överskottet från kvällstävlingen den 9/6 på 2 000 kr går till Lag-SM
laget

090614:2

Beslut om inköp av begagnad ljudanläggning för max 7 000 kr

090614:3

Förslag till årsmötet ta bort medlemstypen ”Familjestöd” 60 kr, införa
medlemstypen ”Sponsor” 100 kr

090816:1

Inköp av 50 st Jubileumsmuggar á ca 150 kr. Säljes genom Djarfur till
medlemmar för 100 kr utpris.

090816:2

Beslut att flytta föreningens server till Surftown

Vid anteckningarna,
Lena Jovén

Justeras:
Eva Stark
Justerat via mail 090824
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