
Protokoll styrelsemöte Gneisti Islandshästförening 2022-06-06

Typ av möte: Styrelsemöte
Datum & tid: 2022-06-06, ca. kl. 19:00-20:30
Plats: Digitalt via Google Meet länk här är samma som den som ligger i FB-gruppen.:
https://meet.google.com/egf-rhvg-noz?fbclid=IwAR0ZV61clnXVsXVPNiwls2VwKqjap-W5
baMggXQX41DDPl_4v-dibLOBdYo

Närvarande: Helle Sörensen, Anna Hansson, Anneli Holm, Åse Festin, Lotta Höglund, Sara
Sundin/Faugert, Janna Hjort

1. Mötet öppnas, Helle Sörensen

2. Val av Sekreterare, Janna Hjort

3. Val av Justerare, Lotta Höglund

4. Fastställande av dagordning, ( under punkt 12 ) dagordningen godkänns.

5. Genomgång av föregående protokoll

5.a Genomgång av årsmötesprotokoll, ej klart vid förra möte

6. Ekonomiredovisning från kassör Åse redovisar. Tävlingar som man ordnat hittills i år:
30 mars +1037 kr.
30 april + 3797 kr
GK +22189 kr.
Gneisti Light, +9000 kr.
Tömkörningskurs: ??

Intäkter: 64970 kr.

7. Tävlingsutskottet (max 10 min) Vi anmäler och betalar in på Gneisti, inte Alectum,
besvärligt från ekonomi att reda ut med betalningar.
Ansvarig för KM den 10-11 september, ev flytta till 17-18 september.

8. Ungdomsutskottet (max 10 min). Linnea Linder/Pålsson och Lotta Höglund har tackat ja.
Dela länken för Internationella ungdomslägret på Wången.
Dela länken för Avelsvisning för ungdomar.

9. Fritidsutskottet(max 10 min), har inte kommit in något.

10. Kurs (max 10 min), väntar på återkoppling från Jenni angående tömkörningskurs.

11. Avelsutskottet (max 10 min), har inte kommit in något från Lena.

12. Styrelsen

Hemsida, status inför IOL stänger

https://meet.google.com/egf-rhvg-noz?fbclid=IwAR0ZV61clnXVsXVPNiwls2VwKqjap-W5baMggXQX41DDPl_4v-dibLOBdYo
https://meet.google.com/egf-rhvg-noz?fbclid=IwAR0ZV61clnXVsXVPNiwls2VwKqjap-W5baMggXQX41DDPl_4v-dibLOBdYo


Utvärdering vårens två första tävlingar
Har inte fått in något från Bella. Budget ska vara ifylld, tidsprogram några dagar inne, PM till
ryttaren ska komma någon dag innan. Info till funktionärerna vad som gäller.

Utvärdering tömkörningskurs
Har ingenting, Helle har efterfrågat men inget har kommit in.

Stödmaterial för att anordna kurser/tävlingar - vad skall finnas/hur gör man/vad krävs
Vi har påbörjat mallar, som kommer att finnas på en Google drive där vi i styrelsen har
åtkomst.

Ordförande konferens, vi har två platser, kolla på vem som kan/vill åka.
Helle åker.

13. Medlemshantering

14. Övriga frågor

Fikakur, går den att flytta så att man kan se banan.
Kolla om förrådet går att städa ur och tätt, så att vi kan använda den utan allt ”fågelbajs”.
Nyckelskåp sekretariatet, kod 1939, bara styrelsen som har koden just nu.

Nästa möte: Tisdagen den 21 juni kl 20,00-21,30 webmöte.
Onsdagen den 31 augusti 19,30-21,00 webmöte
Lördag den 1 oktober städdag Wången och möte efteråt kl 10,00-14,00

Till nästa möte:
KM i september
Klubbkläder

Mötets avslutning.


