Styrelsemöte Gneisti 2014-01-20
Förberedande möte inför årsmöte 22 februari
Wedemarks konditori
Närvarande Tova, Maria, Brigitti, Lena, Katarina B, Katti W, Helene
1.
Valberedningens arbete; Tova har haft kontakt med dem och arbetet går enligt uppgift bra.
Stötestenen är att hitta en ny kassör. Just nu är förslaget att Maria mot ersättning fortsätter sköta
bokföring mm, men utan att ingå i styrelsen. Det måste undersökas om detta är möjligt med hänsyn
till föreningsstadgarna. Detta betraktas som en tillfällig lösning då det visat sig svårt att hitta någon
som vill ta på sig kassörsuppdraget. Inom någon veckas tid ska valberedningen höra av sig och
meddela vilka namn som är aktuella, så att detta kan tas med i årsmöteshandlingarna.
En ny valberedning samt revisorer ska också väljas på årsmötet. Tova kollar med den befintliga
valberedningen (Joanna sätter, Greta Germer, Ulla Ellebrink) de vill fortsätta. Katti kollar med
revisorerna (Cecilia Danebäck och Ninni Printz) om de vill fortsätta.
2.
Kallelse till årsmötet ska skickas ut minst tre veckor innan mötet. Bigge har gjort en kallelse
och Tova och Katti ordnar utskicket. På mötet beslutas att årsmöteshandlingarna ska läggas ut på
hemsidan så att var och en kan skriva ut dessa själv, alternativt läsa i padda/telefon.
3.
Nomineringar till årsmötet - påminnelse om dessa måste läggas ut på hemsidan. Sista
datum för nomineringar är den 5 februari. Nomineringspriser ordnar Lena, Katti tar emot
nomineringar och sammanställer.
4.
Priser till årets Gneistiavlare och Gneistiavelshäst ska delas ut, samt Årets Gneistimästare.
Maria sammanställer Gneistimästare och Lena kollar med Maarit Friman om hon fixar avelsbiten
även i år.
5.
Representanter till SIF:s årsmöte ska utses senast 24 februari, dvs vi hinner med detta på
årsmötet. Bör läggas ut på hemsidan så att medlemmar som är intresserade hinner fundera innan
årsmötet. Katti lägger ut.
6.

Inga motioner, varken till SIF eller till Gneisti från medlemmar har kommit in till styrelsen.

7.
Verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner för respektive utskott mailas till Tova
senast 5 februari.
8.
GneistiNytt - finns ingen frivillig som har anmält sig för att ta över redaktörsjobbet. Mötet
beslutar att fråga Bigge om en (tillfällig) lösning där hon mot arvode fortsätter att göra tidningen.
Tova tar på sig att kolla med Bigge.
9.
Även webmaster saknas. Efterlysning på hemsidan läggs ut igen (Katti fixar) och Maria
kollar med Maarit om hon kan tänka sig att fortsätta även efter årsmötet. Styrelse och utskott kan
själva uppdatera i formation men en webmaster med ansvar för "rensning" och underhåll behövs
ändå.
10.

Förslag att vi försöker hitta ytterligare en annonsförsäljare som kan hjälpa Gun sälja

annonser till tidningen. Heléne tar på sig detta uppdrag.
11.

Fika till årsmötet - Maria ordnar smörgåstårta och godbit. Lena ordnar kaffe/te.

12.
Belöning till ansvarspersoner under SM 2014; Gruppansvariga (ca ett tjugotal) kan tex
bjudas på en övernattning med mat o boende på Holiday club samt Wallmansshow. Brigitti kollar
upp, förslag är v 11 eller 12 eller efter påskhelgen.
En rejäl Gneistifest borde ordnas, svårt att ordna belöning till varje enskild funktionär då
arbetsinsatserna varierade mycket. Bättre då att ordna en stor fest för alla medlemmar.
13.
Marias förslag till belöningssystem (förslag som togs upp på medlemsmötet) klubbas
igenom, och kommer att presenteras på årsmötet.
14.
Rapport från kursutskottet; har varit ett möte innan jul då vissa missförstånd uppstått.
Närvarande var Tova, Lena och samt två av utskottets medlemmar Heléne och Emma. Ett bra möte
där allt reddes ut och samförstånd uppnåddes. Viktigt att alla tänker sig för hur man kommunicerar
på tex Facebook och andra offentliga ställen, vi representerar föreningen och styrelsen och
diskussioner bör tas internt i styrelsen. Läget i kursutskottet just nu är att Haffikursen i april är
fullbokad men tyvärr kommer majkursen troligen att ställas in pga för få deltagare. En kurs med
miljöträning för häst undersöks för närvarande.
15.
Rapport från tävlingsutskottet; Norrländska är inbokad men inga andra tävlingar har
planerats i dagsläget. Ev kan Wångenelever ta på sig att anordna en kvaltävling? Ev kan hippologerna
arrangera en vintertölt? Kattis Bodne vill endast jobba med Norrländska. Nytillkomna medlemmarna i
tävlingsutskottet tillfrågas om de kan tänka sig att ordna Gneisti Open (helgen 22-23 augusti) då det
känns viktigt att denna tävling lever vidare. GO bör endast vara lokal tävling för att inte riskera att gå
med förlust igen. En utbildning i Icetest måste arrangeras under våren, i dagsläget endast två
medlemmar som kan programmet vilket gör att vi är väldigt sårbara.
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