PROTOKOLL FÖR SWEDISH EVENTINGS STYRELSEMÖTE #33
2018 06 18
Telefonmöte
Närvarande: Mats G Andersson, Lars Christensson, 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 Christina Klingspor.

§4

Föregående mötes protokoll
Angående SMS-slinga, så undersöker MatsG möjligheten till någon annan form av
kontakt hästägare emellan.
Lili tar kontakt med Sara angående Guide-bok och gör förslag till utarbetning.

§5

Firmatecknare
Som läget är nu, så är det Lena Lidén och MatsG som tecknar firman tillsammans.
Beslutades att göra en förändring, så att Mats G Andersson(xxxxxx-xxxx) och Henrik
Adnervik (xxxxxx-xxxx) äger rätt att teckna Swedish Eventing var för sig.

§6

Swedish Eventing U25 sponsrad av Myrina Invest AB.

Promotion i form av västar m.m. vad är utlovat. Mats G kollar med Mona Beckman
om andra hederspriser. Lars Christensson och Kicki Klingspor har kontakt med U 25vinnarna och blir mentorer för dessa.
Lena Lidén kontaktar Sara Sjöborg hur prispengarna ska betalas ut och hanterar
detta.

§7

Information om möte med Viktoria Carlerbäck
Det viktigaste var kanske idén att vi skulle kunna medverka vid deras Pre camp 13-14
augusti och bjuda in hästägare till någon aktivitet där. Lili håller kontakten med
Victoria Carlerbäck. Helena Lindencrona på förbundet tar fram en lista på tvåStjärniga hästar som gått internationellt och hästar som gått unghäst-VM.
Förslag att Lena kommer att göra en Face-book grupp på hästägare enligt ovan.

§8

Aktiviteter
Vid tävlingarna på Strömsholm var det 2 personer som gick tipsrundan. Förslag att
dessa får varsin ryggsäck. Beslutades att inte ordna någon tipspromenad vid Stora
Wäsbys tävlingar. MatsG undersöker möjligheten att kunna ordna en vid Segersjös
Internationella tävling i augusti. Det behöver göras bättre reklam för de tipsrundor
som anordnas. Blanketter för medlemskap skall finnas vid tipspromenaden. Kicki,
Henrik och MatsG tar fram detta.

§9

Föreningskläder
Var och en skickar mejl med adress till Mats G om vad som önskas när det gäller
västar, kepsar och piké-tröjor till styrelsemedlemmarna.

§ 10

Övriga frågor
Övriga frågor Lars Christensson har varit i kontakt med Flyinge RF om att anordna
Mästarens Mästare den 20, alternativt den 21 juli.
Förslag att ha en tipspromenad samma dag Lars C tar kontakt med arrangören.
MatsG informerade om presumtiva sponsorer.

§ 11

Nästa möte
Måndagen den 9 juli 20.00

§ 12

Mötet avslutas

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

………………………………………………………………..

………………………………………………………

Justeras

Justeras

