Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 2012-06-17
Närvarande:
Karin Andersson
Julia Svenker
Lena Jovén
Marie Caiman
Olivia Pethrus
Agnetha Pethrus
Annelie Silvander
Tina Hansen

Ej närvarande:
Agneta Lindmark
Hans Ericsson
Linnea Adler

1. Mötets öppnande
Karin förklarade mötet öppnat.

2. Dagordningen
Godkändes

3.
Val av justerare
Lena Jovén valdes till justerare.

4.

Närvaro
8 ledamöter närvarande, beslutsmässiga

5.

Föregående mötesprotokoll
Gicks igenom

6.

Kassaärenden
a. Ekonomisk status (Agnetha)
45 400 kr
b. Medlemsantal (Agnetha)
116 medl
c. Sponsring Lag SM lag
Två av lagledarna har hört av sig, Djarfurlaget och ”Gneistilaget”,
sammanlagt 11 ekipage. Vi beslutar att fördela sponsorpotten på 3000

kr på dessa 11 ekipage, avrundas till 275 kr var. Lagledaren skall
kontakta Netha och ge kontonr.

d. Hantering av Paysonkonto
Se text nedan. Vi beslutar att Mats Adler får lov att hantera Djarfurs
Paysonkonto för betalning av avgiften till Icesale och Payson i samband
med tävling. Denna information går även till revisorerna. Vi har
önskemål att Icesale inför två olika sorters administratörer, en
tävlingsadministratör och en ekonomisk administratör – vi uppdrar åt
Mats att framföra detta till Icesale-skaparen.
e. Inköp av mixer till ljudanläggningen (prisuppgift kommer)
Prisuppgiften är 2000 kr för mixern. Vi beslutar att köpa in den! Vi
uppdrar åt Mats att justera priset för att hyra ljudanläggningen då
även mixern ingår.
f. Tävlingsekonomi
Kassören Netha får inte tag i handkassan och kvittona efter tävling och
blanketten fylls inte i. trots upprepade påstötningar på Giesela. Någon
styrelsemedlem måste ta hand om kontanterna och kvittona efter
tävling, ev för vidare befordran till Netha. Vi saknar förslag på rutiner
samt kontoplan från Giesela, vilket skulle varit klart 1 maj enligt beslut
på vårt årsmöte (§8,5). Maila detta till Netha!! Netha mailar Giesela en
uppmaning att färdigställa rutiner o kontoplan senast 1 juli.

7.

Hemsidan
a. Förslag på förbättringar?
Olivia kommer också igång och skriver inom kort. Vi är också mycket
nöjda med Simon och Hannas jobb med bloggen.
b. Annonser för icke medlemmar
Icke medlemmar annonserar för 50 kr i två månader.

8.

Drogpolicy
Ansökan om aktivitetsstöd måste förnyas och den skall innehålla
föreningens drogpolicy. Alla Djarfurs ungdomsaktiviteter är drogfria.
SIF verkar inte ha någon drogpolicy. Annelie tar på sig att väcka frågan
med SIF.

9.

Info från SIF
a.Tävlingsinfo - Karin läste senaste tävlingsnytt från SIF.

10.

11.

Info från Vestur
a. rapport från mötet som Karin, Olivia o Ulrika var på.
b.Ungdomsläger, info på mötet.

Info från kommittéerna
a. Tävlingskommittén
1. Inventering av cafélådor – Marie lämnade över en
förteckning över vad som finns i varje låda inför nästa
gång. Vi rekommenderar att detta görs efter varje
cafétillfälle.
2. Beskrivning av funktionärssysslor
Karin och Netha åtar sig att börja sammanställa klubbens
tävlingsrutiner.
3. Inköp till tävlingar
Konto i någon affär, typ ICA-kort (utan kredit). Netha
kollar möjligheter i olika affärer.
4. Bilder från Djarfur Open – vilka fem vill vi ha?
http://www.zahlo.se

Vi uppdrar åt Olivia att välja ut de fem bilder vi vill ha
från zahlo, som tack för att hon fick fota på vår tävling.
b. Verksamhetskommittén
Veteranmästerskap – Fråga från styrelsen till ungdomarna:
vill ni vara med och ordna ett VM? Olivia o Annelie jobbar
vidare.
Akutsjukvård, Marie: priser mm från Lars Kristensen. Kl. 15
någon lör- eller söndag i anslutning till höstmötet i oktober.
Vi jobbar vidare med detta.
cMaterialkommittén
Inget.
dUngdomskommittén
Inget utöver.

12.

Medlemsinfo/att publicera på hemsidan
Mailar protokollen till Karin.

13.

AP-listan (nya punkter och uppföljning)
Långritt Hans, akutsjukvård höstmötet Marie

14.

Kalendarium
Styrelsemöte 19 aug Agneta Lindmark

15.

Övriga frågor
Inga övriga frågor.

16.

Nästa möte (plats & tid)
Se ovan, kalendarium

17.

Avslutning
Karin avslutade mötet.

6d, hantering av Paysonkonto
Nu har vi kört två tävlingar med anmälning via systemet http://www.icesale.se
Pengarna från anmälningsavgifterna hamnar på klubbens konto på payson.se. Efter lite strul med
rutinerna står nu Netha som ägare till kontot och allt är som det ska.
I samband med att Mats Adler tankar ur excellfilen ur icesale betalar vi avgiften, 15kr/ekipage. Detta
kan göras med hjälp av de pengar som står inne på paysonkontot. Då Mats har
inloggningsuppgifterna till detta konto har han ordnat med denna betalning och informerat Netha om
detta.
För att det skall fungera behöver Mats och Netha stämma av så att inte alla pengar tas ut från payson
innan tävlingen är stängd.
Mats och Netha önskar att vi formaliserar denna hantering så att det inte sker ekonomiska
transaktioner ute i det grå.
Kan Mats Adler få tillåtelse att fortsättningsvis använda likvida medel på paysonkontot att betala
icesale i samband med att han stänger tävlingen och plockar ut excelllfilen?

AP-lista: Grå = stängd
AP nr

Rubrik

Status

Ansvarig

100815

Ordna filmkväll för vuxna till hösten

utgår

Kajsa

120617

långritt

aktuell

Hans

120617

Kurs i akutsjukvård

aktuell

Marie

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)

Beslut nr

Rubrik

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

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.

110320

Beslut att beställa snyggare tryck av Djarfurbladet för 2000 kr / nr

110320

Beslut att ge honorar på 1000 kr till Karins son för färdig uppfräschad
hemsida.

110417
110703

Styrelsen beslutade att sponsorer får annonsplats till ett värde i proportion till
sponsringen.
Beslut att sponsra klubbens deltagare i LagSM och JSM med 1000 kr / pers.

110703

Beslut att erbjuda årets Ästadritt för 650 kr/ekipage.

Beslut nr

Rubrik

110814

Beslut att sponsra 2 deltagare på nationella ungdomsmötet i
nov med 1300 kr / pers+ resa som bokas av kassören.

110814

Beslut att Djarfur tar det ekonomiska ansvaret, både vinst o
förlust, för NHdagen den 20 aug.
Beslut att Djarfur sponsrar LagSM-laget med rosettkostnaden
för senaste kvällstävlingenmot att laget redovisar hur lagSMkassan har använts och hur många rosetter som använts. De
skall också komma med en formell begäran.
Beslut att halvera annonspriserna.

110814

120115
120617:1

120617:2

120617:3

Vid anteckningarna,
12-06-17

Beslut att fördela sponsorpotten på 3000 kr på de 11
ekipagen i ”Gneistilaget” och ”Djarfurlaget” vars
lagledare ansökt, avrundas till 275 kr var.
Beslut att Mats Adler får lov att hantera Djarfurs
Paysonkonto för betalning av avgiften till Icesale och
Payson i samband med tävling.
Beslut att köpa in mixer till ljudanläggningen för 2000 kr.

Justeras:
Via mail 12-06-19

Julia Svenker

Lena Jovén

