PROTOKOLL FÖR SWEDISH EVENTINGS STYRELSEMÖTE #30
2018 03 18
Telefonmöte
Närvarande: Mats G Andersson, Lars Christensson, Christina Klingspor, Lili Skarby, Henrik
Adnervik, Lena Lidén och Anita Odhner-Källgård

Mötets öppnande

§ 1.

Ordförande Mats G Andersson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Fastställande av dagordning

§ 2.

Förslaget till dagordning godkändes.

Val av mötesfunktionärer

§ 3.

Till ordförande valdes Mats G Andersson.
Till sekreterare valdes Anita Odhner-Källgård.
Till att justera dagens protokoll valdes Lili Skarby.

Konstituering

§ 4.

Till vice ordförande valdes Henrik Adnervik.
Till sekreterare valdes Anita Odhner-Källgård.
Till kassör valdes Lena Lidén, som även adjungeras till våra möten.

Firmatecknare

§ 5.

Beslutades att Mats G Andersson(xxxxxx-xxxx) och Lena Lidén (xxxxxx-xxxxx) äger
rätt att teckna föreningen var för sig upp till beloppet av 10 00 kronor. Vid högre
belopp tecknas det av dessa två gemensamt.

Övriga frågor

§ 6.
a)

Swedish Eventing har fått en sponsor till U 25, Myrina Invest AB. Sponsorn har
tillsammans med ordföranden föreslagit tre platser för denna tävling.
Styrelsen diskuterade förslaget och beslutade att MatsG har en fortsatt
kommunikation med sponsorn, då platserna inte var optimala.

b)

Arrangemanget kring fälttävlans veckan diskuterades. Beslutades att bordlägga frågan
till nästa möte.

c)

Former för Swedish Eventing Magazine, återkommer vid nästa möte.

d)

Swedish Eventings Hästägarförenings vara eller inte vara, återkommer också vid nästa
möte. Det är viktigt att SweE jobbar för roliga händelser och arrangemang. MatsG
skickar ut material.

e)

MatsG Anderson håller kontakten med Elisabet Werngren angående Swedish
Eventings hemsida. Nya styrelsemedlemmar skickar info om sig själva och foto till
MatsG, som vidarebefordrar det till Elisabet.

f)

MatsG redogjorde för formerna kring arrangemanget på Friends arena 2016.
Former för 2018 kommer att diskuteras.

g)

Nästa möte hålls den 13/4 kl 16.00 i Tågarp. Exakt plats där meddelas senare.

§ 7.

Ordförande förklarade mötet avslutat.

………………………………………………………………….
Vid protokollet
Anita Odhner-Källgård

………………………………………………………………..

………………………………………………………

Justeras

Justeras

Lily Skarby

Mats G Andersson

