Protokoll från styrelsemöte Gneisti Islandshästförening
2015-06-11
Typ av möte: Styrelsemöte
Datum & tid: 2015-06-11 14:30
Plats: Wångens wärdshus.
Närvarande: Joanna Sätter, Jenny Dalby, Sara Sonidsson, Greta Germer, Lena Vedin,
Elina Hellman
1.

Mötet öppnas
Av Joanna Sätter

2.

Val av Sekreterare:
Jenny Dalby

3.

Val av Justerare:
Sara Sonidsson

4.

Dagordning fastställs.

5.

Mötesdatum: Lördagen 22/8 , 14/10 och medlemsmöte den 5/11
Tider till dessa bestäms senare.

6.

Genomgång av föregående protokll.

7.

Ekonomi.
Övergången mellan Maria och Sara påbörjas i Juli, de har redan börjat lite smått.
De ska gå igenom poängsystem.
Vi ska även arbeta fram en ekonomisk mall för att lättare kunna godkänna kurser osv.

8.

Utskott.
Fritid: Fjällritt ändrat datum men inga anmälda. Den blir inställd.
De skulle vilja göra mer småkurser som är lite billigare.
Kurs i distans och träning som fritidsryttare?
Hur får man andra att få upp ögonen för islandshästar.
Avel:

Avelsbedömmning 9-11/6
De är svårt att lära upp ett helt gäng nya men det har gått bra ändå.
Vi hoppas på en ny bedömning nästa år och kan utbilda en ny varje gång så det inte blir
för många orutinerade personer på en gång.
Övergången har gått bra oavsett.
Hoppas på att anordna en fölmönstring till hösten.
Vad skulle utskottet kunna göra mer för sina medlemmar som de tycker är intressant?

Tävling: Katarina Bodne närvarar på telefon under denna punkt.
Norrländska ska anordnas 12-14/6. Det flyter på och vi kör som planerat.
Vi får göra en utvärdering hur detta går och vi får då se hur det blir.
Hur får vi ekipage hit upp? De beslut som tas i TS försvårar för oss.
Det ska tas ett möte om avtalet med Wången.
Det blev en lyckad tävling i Oviken.
Kurs: Det fanns inget att ta upp då kursutskottet inte kunde närvara.
Ungdom: Bowling kväll vill anordnas. Få ut en lista på alla ungdomar i Gneisti,
Det finns 19 ungdomar och Joanna skickar en lista till Elina.
Märkestagning, göra ett lag in för lag-SM?
Elina går in som ungdomsansvarig, Jenny lägger in det på webben.
Vi vill lyfta frågan om centralisering av placering av Lag-Sm.
9.

Tack.
Styrelsen arbetar på att bli bättre på att uppmärksamma prestationer oavsett uppdrag.
Upprätta struktur för att uppmärksamma nya medlemmar och få de att känna sig välkomna
och sedda.
10. Övriga frågor:
Hur får man in nya medlemmar?
11. Mötets avslutning.
Sekreterare:

Jenny Dalby

Justeras av:
_____________________________________________
Sara Sonidsson

