Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 2011-01-16
Närvarande:
Hans Ericsson
Karin Andersson
Eva Stark
Marie Caiman
Julia Svenker
Lena Jovén
Olivia Pethrus

Ej närvarande:
Tove Borgström
Louise Rosengren
Kajsa Strömberg
Tina Hansen

§1. Mötets öppnande
Karin öppnade mötet och tackade Agnetha för att vi fick hålla till hemma hos henne.
§2. Dagordningen
Den föreslagna dagordningen godkändes.
§3. Val av justerare
Till justerare valdes Eva Stark.
§4. Närvaro
Vi fann att vi var 8 ledamöter närvarande och därmed beslutsmässiga.
§5. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll behöver justeras m.a.p. närvarolistan.
§6. Kassaärenden
a. Klubben har ca.36000 kr på kontot.
b. F.n. har 20 medlemmar betalat för i år.
§7. Ersättning för styrelsearbete m.m.
12 medlemmar (styrelseledamöter samt personer som på annat sätt jobbat hårt för föreningen
under året) får sin medlemsavgift betald av föreningen. Netha meddelar dessa.
§8. Årsmöte
a. verksamhetsberättelse
Susanne och Louise har lämnat in sina ”berättelser”. Karin läste den preliminära
verksamhetsberättelsen och vi beslutade att ändra visionens formulering
angående samarbete med andra föreningar till att: ”…vi är öppna för samarbete..”
b. dagordning
se bilagan till tidningen
c & d. bokslut och budget
Hans beräknar ha det klart inom 2 – 3 veckor.
e. inventering
Görs inom 10 dgr (Karin och Eva).
f. propositioner
Styrelsen har inga i år.
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g. praktiskt kring årsmötet
Marie beställer tårta och fixar kaffe m. tillbehör.
Karin tar med sig Djarfur-shopen samt verksamhetsberättelsen.
Eva tar med sig extra-erbjudanden till Djarfur-shopen.
Hans tar med ekonomipappren (budget, årsredovisning).
Styrelsen föreslår mötessekreterare.
Avtackning av Louise.
§9. Djarfurbladet
Ny redaktör är Josefine Sjöstrand.
§10. Hemsidan
Lena har granskat hemsidan och hittat saker som behöver uppfräschning, t.ex ”stall i
Djarfur-land”. Netha samlar aktuella uppgifter från stallen f.v.b. till hemsidan.
§9. Reflektioner från SIF:s ordförandekonferens
Karin berättade om konferensen med temat Svenska Ridsportförbundet och delade ut
informationsmaterial därifrån.
§11. Info från SIF
Riksårsmöte den 2 april i Stockholm. Motioner skall vara inne senast 15 januari..
§12. Info från kommittéerna
a. tävlingskommittén
KM den 11 september; pengar behövs för domar-resor, rosetter och plaketter. Ev. behövs
också veterinär för besiktning av femgångstävlande hästar. Domare klara till Djarfur Open.
b. verksamhetskommittén
Eva har kollat upp tappsko-kurs med Magnus Lindkvist, återkommer om plats, pris och
antal deltagare.
Ny Ästadritt – diskuteras vid nästa möte.
Netha kollar kurs i akutsjukvård med vet. Lars Kristensen.
Eva ber Josefin skriva om E-körkort i Djarfurbladet.
c. materialkommittén
Reflexerna finns för 10 kr/st i Djarfurshopen.
d. ungdomskommittén
Olivia kontaktar Louise för att ordna ett ungdomsmöte.
§13. Medlemsinfo / att publicera
Netha kontaktar Josefine så att rätt medlemsavgift kommer in i bladet.
Karin skriver referat från årsmötet till bladet/Josefine.
§14. Att-göra-lista (nya punkter och uppföljning)
Eva trycker på om offert för banan.
Hans påminner Louise om blankett för aktivitetsrapportering.
Karin kopplar ihop Kajsa och Josefin för att kolla bättre tryck av Djarfurbladet, samt
påminner Eva (Lind) om info-folder.
Olivia kollar Sundstorpsritt med Louise.
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§15. Kalendarium
- 6 mars årsmöte
- 14 maj Djarfur open.
§16. Övriga frågor
Det behövs en grupp personer (2-3) som hjälper till dagen FÖRE tävling! Karin ordnar möte
med styrelsen och tävlingskommittén före Djarfur Open.
§17. Nästa möte (plats & tid)
Årsmötet söndagen den 6 mars kl 17 på Tölögården! Styrelsen träffas kl. 16!
§16. Mötet avslutas
Karin avslutade mötet. Tack till Netha och Olivia!
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AP-lista: Grå = stängd
AP nr

Rubrik

Status

Ansvarig

091013:1

Ta in offert på banhyra Klevsvik och vad
som ingår

Pågår

Eva

100620:2

Göra blankett för aktivitetsstöd

Ny

Louise

100815

Ordna filmkväll för vuxna

Pågår

Kajsa

100815

Undersöka bättre tryckmöjlighet för
Djarfur-bladet

Pågår

Kajsa

100815

Framställa presentationsfolder för
föreningen

Pågår

Karin

100815

Undersöka möjligheter till Sundstorps-ritt
för ungdomarna

Pågår

Louise
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Olivia

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

090816:1

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

Rubrik

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

100815

Beslut att sponsra deltagande medlemmar på Ästadhelgen 9-10/10-10 med 80
kr/pers

100815

Beslut att köpa in 30 st softshelljackor med Djarfurbrodyr à 531 kr/st, totalt
15930 kr. Säljes för 500 kr utpris till medlemmarna.

Vid anteckningarna,

Justeras:

Julia Svenker

Eva Stark

6

