Protokoll från styrelsemöte Gneisti Islandshästförening
2015-03-26
Typ av möte: Styrelsemöte
Datum & tid: 2015-03-26 19:00
Plats: Hos Joanna Sätter i Mattmar
Närvarande: Joanna Sätter, Jenny Dalby, Sara Sonidsson, Emma Rasmusson,
Camilla Hed, Helen Olofsson och Kattis Bodne över telefon.
1.

Mötet öppnas
Av Joanna Sätter

2.

Val av Sekreterare:
Jenny Dalby

3.

Val av Justerare:
Emma Rasmusson

4.

Konstituerande av styrelsen:

Ordförande - Nyval Joanna Sätter (1år)
Sekreterare - Nyval Jenny Dalby (1år)
Ledarmot och Kassör - Nyval Sara Sonidsson (2år)
Ledamot - Sittande Kattis Bodne (1år)
Ledamot - Nyval Helen Olofsson (2år)
Suppleant - Nyval Emma Rasmusson (1år)
Suppleant - Nyval Camilla Hed (1år)
5.

Dagordning fastställs.

Mötesdatum: Lördag den 11/6 , 22/8 , 14/10 och medlemsmöte den 5/11
Tider till dessa bestäms senare.
6.

7. SM-kval samarbete med Wången:
Wången vill ordna ett sm-kval men vill inte anordna detta själva.
Det blir inget kval.
8. Stadgändring:
Sekreterare och kassör ska inte kunna avgå samma år ,
Därför har styrelsen lagt om så Jenny Dalby som är sekreterare sitter på ett år och Sara Sonidsson
sitter på 2år så det löper om varannat.
9.

Utskott/ansvariga/mail/inbjudna till möte:

Fritid:
Avel:
Tävling: Kattis frågar om man kan lägga 5000kr på en ice test kurs till medlemmarna.
Detta godkänns av styrelsen.

kurs: avvakta med en kurs i hästkännedom, då SIF just nu håller på att omorganiserar saker kring
kurser mm, Camilla kolla upp det.
Ungdom:
10. Styrelsens uppgift:
Långsiktigt ska styrelsen bytas ut i om gångar och de ska ske om vart annat, Så inte alla hoppar av
samma år. Sektionerna ska sköta sej själva och de i styrelsen ska inte sköta det för att inte bränna ut
sig. Vi i styrelsen ska gå en webb baserad kurs i föreningskunskap.
De köps in 4 böcker till styrelsen och de får dela på dessa.
11. Ovalbanan bokning/avtal:
300kr/ dag
Kolla avtalet, hur bokningarna ska ske och till vem.
Vart ser medlemmarna att banan är bokad?
Vi lägger en undersida på hemsidan där man skriver bokningar
Och går även ut på facebook.
Det är sekreterarens avsvar att alla bokningar kommer ut på rätt ställen.
12. Avtal m Wången:
Styrelsen vill snarast se avtalet.
13. Arvode bokföringstjänst:
När sara träffar Maria vill vi veta var arvodet blir.
14. Rapport från Årsmötet (SIF) :
Sara va iväg på årsmötet.
De diskuterades om avel budget och bokslut.
Delning av sif och sifavel.
Räntekostnader skiljer för mycket.
Propparna
Ändring stadgarna
Distrikt hur de ser ut och vart de vill komma
Ordförande konferans sm
Rf vad händer vad ska hända.
Varsel på kansliet
Agria avtal med sif ligger på upphandling.
Nästa år måste fler åka!
15. Nationaldagsfirande: Jamtli annordnar nationaldagsfirande man får låna en bod gratis. Är detta
någor man kan lägga på fritidssektionen? Värva medlemmar till gneisti och synas. Joanna mailar
detta vidare till lena, så får hon avgöra om detta är intressant.
16. webbutbildning utskott: kursutskott ordnar så det blir en utbildning i webben så alla utskott kan
gå in och ordna själva.
17. RF/Idrott Online - distrikt/JH:
Viktigt att komma igång Joanna kontaktar distriktet.
Vi tillhör Jh
Sammarbete med kraftur?

18. Anteckningar från ordfkonf på gneistis webb?:
Vi lägger ut på gneisti.nu
19. Övrigt:
Dommarexamination gneisti medlemmar:
Gneisti betalar när eximinationen är genomförd med 2000kr /st.
Motkravet är att de ska dömma 3 tillfällen på 5 år gratis.
Norrländska kommer ligga på kraftur 2016

Sekriterare:

_____________________________________________
Jenny Dalby
Justeras:
_____________________________________________
Emma Rasmuson

