Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 2010-04-18
Närvarande:
Karin Andersson
Louise Rosengren
Olivia Pethrus
Agnetha Pethrus
Eva Stark
Hans Ericson
Marie Caiman
Lena Jovén
Tove Borgström
Julia Svenker

Ej närvarande:
Tina Hansen
KajsaStrömberg

§1. Mötets öppnande
Karin hälsade styrelsen välkommen till mötet, som hölls i Klevsvik.
§2. Dagordningen
Den föreslagna dagordningen godkändes.
§3. Val av justerare
Till justerare valdes Lena Jovén.
§4. Närvaro
Vi fann att mötet var beslutsmässigt m a p antalet deltagare. Alla ordinarie ledamöter var
närvarande.
§5. Föregående mötesprotokoll
Inga anmärkningar.
§6.Konstituering av styrelsen
a. Orienteringar: En presentationsrunda av oss ledamöter.
b. Genomgång och fördelning av ansvarsområden:
i.
Vice ordförande: Hans Ericson valdes till vice ordförande.
ii.
Verksamhetssamordnare: tillsattes ej.
iii. Materialansvarig: Karin och Eva fortsätter att ansvara för material / Djarfurshopen.
iv. Ungdomsansvarig: Louise valdes till ungdomsansvarig, med Kajsa som ”back-up”.
v.
Kontaktperson m. tävl.kommittén: Louise och Karin.
vi. Kontaktperson m. Vestur: tillsattes ej.
vii. Kontaktperson m. kommunen (bidrag): Marie.
c. Kontaktlista: skickades runt och försågs med aktuella uppgifter; intern variant och
variant för hemsidan.
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d. Planering av möten över året:
Styrelsemöten planerades enligt följande:
20 juni hos Marie
15 aug, prel hos Eva
10 okt
17 okt höstmöte
5 dec
16 jan
6 mars
e. Gruppbild: skjuts upp till nästa gång p.g.a. kamerabrist.
§7. Kassaärenden
a. Ekonomisk status: Det finns totalt ca 58 000 kr i föreningens kassa.
b. Medlemsantal: Klubben har 103 st. fullt betalande medlemmar och ca. 3
sponsormedlemmar.
§8. Djarfurbladet
a. Distribution: Marie sköter paketering vid utskick av nästa nummer!
b. Annonspriser: Vi beslutade att annonspriserna skulle vara oförändrade. Fråga kom upp om
hur fakturering till annonsörer skall fungera.
§9. Hemsidan
Kontakta Åsa / Mats Adler för att logga in o blogga.
§10. Info från SIF
SIF´s senaste mötesprotokoll skickades runt (har även mailats ut). Ordförande och kassör
har avgått med omedelbar verkan. Årsmötet hålls på lördag (24/4) i Göteborg.
§ 11. Info från Vestur
Hans är inte längre kontaktperson i Vestur men kunde ändå informera om att bygget på
banan är igång.
§12. Info från kommittéerna
a. Tävlingskommittén: Rosetter är beställda till Djarfur Open. Bästa ungdomsekipage i
varje klassfår pris i form av biobiljett. I V5 och T7 blir det separata ungdomsklasser och
endast A-finaler.
b . Verksamhetskommittén: Förslag på besök hos Maria Gramén i Vrå, Frillesås för visning
i ”Horsemanship”, 29 aug eller 5 sept ca. kl. 17. Kostnad 100 kr / pers. Marie kollar dessa datum
med Maria och informerar i nästa Djarfur-blad.
c. Materialkommittén: Vi beslutade att rea ut de sista ridbyxorna och t-shirtarna med 50%
rabatt.
d. Ungdomskommittén: Vi beslutade att årets bidrag till klubbens LagSM-lag blir 3000 kr
med krav på att ungdomarna jobbar ihop vinster till lotteri på Djarfur Open samt är med
och säljer lotter under tävlingen. Fortfarande finns inget datum för uttagning till LagSM.
- Kajsa kommer att stötta Louise i ungdomsverksamheten i år.

§ 14. Medlemsinfo/att publicera
Maria Gramén-evenemanget, se 12b.
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Att takt- och gångartskursen blev för dyr och fick för få anmälda så den ställdes in.
§15. Att-göra-lista (nya punkter och uppföljning)
(Se lista nedan)
§16. Kalendarium
- 8/5 Djarfur Open
- 9/5 deadline Djarfurbladet
- 20/6 styrelsemöte
§17. Övriga frågor
a. Medlemmar till valberedningen: Nathalie Andersson har tackat ja till att ingå i
valberedningen.
b. Cafét: Vi beslutade att ge Marie fria händer att köpa in det som behövs för att underltta
caféverksamheten.
§18. Nästa möte (plats & tid)
Nästa styrelsemöte blir 20 juni kl. 17 hemma hos Marie. Vägbeskrivning kommer.
§19. Mötet avslutas
Karin tackade de närvarande för ett bra möte.
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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

Klar

Hans + Karin

090419:8

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

Utgår

Louise + Hans

100228: Louise kollar möjligheten för
Djarfurs medlemmar att delta med annan
arrangör, ex Vestur
090614:6

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

Styrelsen+Mats

090816:3

Louise gör bildcollage från lag-SM till
årsmötet 21/3

Pågår

Louise

091013:1

Ta in offert på banhyra Klevsvik och vad
som ingår

Pågår

Karin

091013:4

Föreläsning av Magnus Lindqvist. Kolla
datum+kostnad

Utgår

Louise

091206: Louise gör upp om ersättning inkl
reseersättning mm
091206:4

091206:5

Ordna förtäring till
årsmötet 2010

Klar

091206:8

Se till att det skrivs en ekonomisk rapport
av revisorerna till verksamhetsberättelsen

Klar

Agnetha

091206:10

Kolla upp antalet medlemmar som ska ha
Djarfurbladet när medlemsregistret är
uppdaterat för att bestämma upplaga
2010

Klar

Agnetha

091206:11

Formulera fråga till årsmötet ang Djarfurs
engagemang i Vestur

Utgår

Hans
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AP nr

Rubrik

Status

Ansvarig

091206:12

Gör lista på yngre ungdomar/medlemmar
som kan vara intresserade av nya
aktiviteter

Klar

Agnetha +
Louise

100228:1

Stäm av bokslut och överlämna till
revisorerna.

Klar

Hans +
Agnetha

100228:2

Se över caféverksamhetens kostnader och
intäkter och lägg in i budget

Utgår

Hans +
Agnetha

100228:3

Skicka in svar på SIF:s enkät

Klar

Karin

100228:4

Utse ansvarig för föreningsbidrag i den
nya styrelsen

Klar

Alla

100228:5

Ev föreläsning ang planering och
genomförande av långturer

Utgår

Hans

100228:6

Ev föreläsning/kurs i Horsemanship med
ex Maria Gramén

Klar

Marie

100228:7

Genomgång av grejor inför årsmötet,
samt val och pris på reavaror

Klar

Karin + Eva

100418:1

Färdigställ telefonlista

Ny

Julia

100418:2

Gör upp rutin för hur fakturering till
annonsörer skall fungera.

Ny

Netha

100418:3

Boka studiebesök hos Maria Gramén
samt skriv annons till Djarfurbladet

Ny

Marie

100418:4

Meddela på facebookgruppen att taktoch gångartskursen blev för dyr och fick
för få anmälda så den ställdes in.

Ny

Louise

5

Beslutslogg:
Beslut nr

Rubrik

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

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
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Beslut nr

Rubrik

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

091013:1

Beslutsloggen i protokollen ska omfatta och redovisa beslut tagna under de
senaste två årens styrelsemöten.

091206:1

Större tävlingar som t ex Djarfur Open och KM ska använda ordinarie
prisrosetter. Övriga tävlingar (ex kvällstävlingar) ska använda vinröda
Djarfurrosetter. Arrangören av tävlingen betalar självkostnadspris för rosetterna
till klubben (f n 20 kr/rosett).

100228:1

Beslut att teckna kollektiv ansvarsförsäkring för tävling i enlighet med framtaget
förslag. Klart före första tävling 100508.

100418:1

Bidrag till klubbens LagSM-lag blir 3000 kr med krav på att ungdomarna jobbar
ihop vinster till lotteri på Djarfur Open samt är med och säljer lotter under
tävlingen

Vid anteckningarna,
Julia Svenker

Justeras:
Lena Jovén
Ok via mail 10-05-18
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