Styrelsemöte den 14 Mars 2016
Närvarande: Linda Åhlén Frida Matsson Maria Ahlin Eva Nilsson Emma Strand
Första mötet har ej någon dagordning att förhålla oss till. Endast några hållpunkter.
1§ val av poster i styrelsen:
Ordförande: Eva Nilsson
Sekreterare: Linda Åhlén
Kassör: Emma Strand
Suppleanter: Frida Matsson och Maria Ahlin
Dagens justerare: Maria Ahlin
2§ idag har vi ett postgiro som kostar Ca 600kr/året vi har kollat på ett bankgiro som kostar ca
750kr/år och även kollat upp om man kan starat ett föreningskonto hos en privat person
Beslut: vi kommer att starta upp ett konto hos Emma Strand, vi ska även koppla Swich till kontot för
att förenkla inbetalning

3§ diskussion angående Hemsida/ medlemsutskick/FB
Beslut: Maria Ahlin kommer att skapa en hemsida som är öppen för alla med info om vad som
kommer att hända, vad som hänt, i föreningen. Hur man blir medlem etc. vi kommer att skicka ut ett
medlems info om det samma men även protokoll och styrelse information i ett mejl utskick. Vi har
flera FB grupper 2 slutna en för medlemar och en för styrelsen och en öppen för allmänheten.
Vi kommer att behöva ett medlemsregister som innehåller: Namn adress och mejl.
4§ Lokalförenings konferens den 2 April i vätteleden. Linda Kommer att närvara via SFF styrelse men
även Frida ska kolla och återkomma om hon kan åka.
5§ vi kommer att ha 1 möte i kvartalet (medlemsutskicket efter det) vi kommer att försöka hålla
mötena i samband med en tävling eller annan aktivitet för att spara på resekostnader. Vi kommer att
försöka tiderlägga årsmötet till november/december.
6§ Tävlingar: Frida återkommer om det går att ha en ”Dressyrtävling” på Taffsnäs .
Vi kommer att hålla en bruksdag i Koten, den kommer att vara med godkända domare men endast
för medlemmar. Vi utesluter att kunna hålla en Hoppdag med kval men återkommer med datum för
en precisionsdag och sista inlämingsdagen för de som vill åka för föreningen i hoppning
7§ De som visar och tävlar under året kommer vi att uppmuntar på årsmötet
8§ mötet avslutas. Återkommer med datum för nästa möte
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