Konstituerande styrelsemöte för
Christinehamns Häst & Ponnyklubbs
2014-03-19
Närvarande:
Helena Astin
Sofia Astin
Hanna Fräjdin
Anders Söderström Jibbefors
Elin Jibbefors
Carina Lindberg
§1 Mötets godkännande
Ordförande Helena Astin öppnar mötet.
§2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
§3. Tillsättning av styrelseposter
Den har inkommit en intressent för platsen som vakanta ledamot från Hanna Fräjdin. Mötet
godkännder detta och platsen tillsätts för två år.
Ordförande tillika firmatecknare: Helena Astin, sittande 2014 (personnummer)
Kassör tillika firmatecknare: Carina Lindberg , sittande 2014 (personnummer)
Sekreterare: Sofia Astin, sittande 2015
Vice sekreterare: Hanna Fräjdin, sittande 2015
Ledamoter:
Anna-Karin Andreasson, sittande 2014
Maria Örnefors, sittande 2015
Anders Jibbefors Söderström, sittande 2014
Håkan Örnefors, sittande 2014
Suppleanger:
Elin Jibbefors, sittande 2014
Eva-Stina Andersson, sittande 2014
§4. Genomgång av föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes
§5. Tävlingsfrågor
- Helena har pratat med Erica Davidsson men det är inte något klart för lagen. Vi går ut med
intresseanmälan till medlemmarna en sista gång.
- Maria Orrlind ska bjudas in till nästa möte för att kunna planera inför dressyrtävlingen i augusti.
Helena ordnar med detta.
§6. Kassörens rapport

-

Alla biljetter till GHS såldes men vi gick minus på omkostnaden för bussen.
Vi har en stabil ekonomi

§7. Skrivelser
Inga skrivelser har inkommit
§8. Övrigt
- Hemsidan. Elin har uppdaterat hemsidan så nu finns det möjlighet att lägga upp inbjudningar. Vi
ska påminna våra medlemmar om medlemsbloggen.
-

Medlemserbjudanden för 2014
Nya tävlingsekipage får ett tävlingschabrak, efter detta får man som tävlande ett nytt vartannat
år.
50% rabatt av startavgift på hemmatävlingar
Återbetalning av en tredjedel av ryttarlicensen om man deltar vid årsmötet

-

Aktviteter för 2014
Arbetsdag inför tävlingessäsongen, söndag den 18/5
Grönt kort-kurs, söndag den 6/4 kl. 11.00 i Björneborg
After ride, tacos på Mastmagasinet, fredag den 25/4 kl 17.00. Anmälan senast fredag den 18/4
Pay-And –Jump, söndag den 25/5
Grillkväll och Städa strand vid Baggerud, fredag den 6/6
Städa strand Bengtsgård och Gräsviken , lördag den 7/6
Städa strand Gjutviken, söndag den 8/6
KM och Björneborgssdagen lördag den 23/8

-

Tryck av arbetsbyxor samt klubbkläder
Alla i styrelsen ska ha köpt in arbetsbyxor och undersökt storlek av jacka/tröja tills nästa
styrelsemöte.
Helena undersöker tryckfirma
Senaste datum för våra medlemmar att inkomma med beställning är söndag den 6/4

-

Medlemsfest
Vi fortsätter planera för en medlemsfest till hösten

-

Idrottonline
Sofia kommer att hjälpa Carina med medlemsregistret

-

Sifferhållarna som Håkan tillverkar ska vara klara inför tävlingen i maj

§9. Nästkommande möte
Söndag den 6/4 kl. 13.00 i Björneborg.

§10. Avslutande av mötet
Ordförande Helena Astin avslutar mötet.

________________________________________________________________________
Helena Astin
Ordförande

________________________________________________________________________
Elin Jibbefors
Mötessekreterare

________________________________________________________________________
Carina Lindberg
Justerare

