PROTOKOLL FÖR SWEDISH EVENTINGS STYRELSEMÖTE #32
2018 05 14
Telefonmöte
Närvarande: MatsG Andersson, Christina Klingspor, Lili Skarby, Henrik Adnervik, Lena Lidén
och Anita Odhner-Källgård
§ 1.

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

§ 2.

Fastställande av dagordning
Förslaget till dagordning godkändes.

§ 3.

Val av justeringsman
Till att justera dagens protokoll valdes Lili Skarby.

§ 4.

Föregående mötes protokoll
Protokollet lades till handlingarna.

§ 5.

Samarbetsavtal
Beslutades att Lili tar kontakt med Fredrik Bergendorff och föreslår ett möte
den 18 juni på Duxiana i Malmö. Lena ordnar kostnadsfritt med ett eventuellt boende
för honom.
Önskar någon från Swe E: s styrelse övernatta, betalas Friend- and Familypris.
Lena ordnar också med en enklare förtäring.

§ 6.

SMS-slinga för hästägare
Lily föreslog att det görs en SMS-slinga hästägare emellan. Fredrik B hade lovat att
mejla en lista på hästägare till Lili. Styrelsemedlemmar mejlar också telefonnummer
på hästägare till Lili, som tar på sig ansvaret att jobba vidare med detta.
Syftet med SMS-slingan är att hästägare lätt ska kunna kommunicera med varandra.
Syftet med hästägarsatsningen är bland annat att fånga upp nya hästägare. Vi riktar
oss till hästägare som inte själva rider sina hästar.

§ 7.

Guidebok för hästägare
Syftet med en guidebok är att kunna tipsa hästägare vart de ska vända sig när det t ex
gäller avtal, boende på tävlingar mm. Styrelsemedlemmar mejlar förslag på innehåll
till Lili, som gör ett första utkast till mötet den 18/6.

§ 8.

Information om Ribersborg och Flyinge
MatsG gav en kort information om läget i Ribersborg och om Flyinges tankar
om dess framtida planer angående fälttävlan.

§ 9.

Tipspromenad
Lili efterfrågar fler frågor med svar och svar på befintliga frågor. Styrelsemedlemmar mejlar detta till Lili, som sammanställer dessa och ansvarar för
genomförandet av tipspromenaden under tävlingarna på Dagstorp den 27 maj.

§ 10.

U-25 på Dagstorps Ryttarförening
Lena kontaktar Mona Beckman för att höra hur rutinerna för prisutdelningen av
priserna i U-25 klassen hanterades förra året. Lili lovade att ansvara för prisutdelningen.

§ 11.

Övriga frågor
a) Mötet diskuterade lämpligheten i att samarbeta/använda sig av en engelsk
fotograf, med anledning av oklar koppling till annan verksamhet.
Beslutades att Lena blir administratör för Swedish Eventings sida på
face-book.
b) Beslutades att under mötet i Malmö den 18 juni ska beslut tas angående firmatecknare för Swedish Eventing.

§ 12.

Ordförande förklarade mötet avslutat.

………………………………………………………………….
Vid protokollet
Anita Odhner-Källgård
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Mats G Andersson

