PROTOKOLL FÖR SWEDISH EVENTINGS STYRELSEMÖTE #34
2018 07 09
Telefonmöte
Närvarande: Mats G Andersson, Lili Skarby, Henrik Adnervik 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 Henrik Adnervik.

§4

Föregående mötes protokoll
Anita gör ett protokollsutdrag, så att det finns en kopia att lämna till banken.

§5

Mästarnas Mästare
Lars Christensson får förtroendet att avgöra om det ska genomföras och var.
Hermanstorps R&K klubb ses som ytterligare ett alternativ.

§6

Swedish Eventing U25 sponsrad av Myrina Invest AB.
a. Anita finns på plats då Stora Wäsby anordnar U 25.
b. Mats lämnar banderoller, flaggor m.m. på Nynäs gård
c. Västarna börjar ta slut i vissa storlekar.
Frågan om vi ska beställa nya eller inte bordläggs till nästa möte.

§7

Text till sociala medier
För att möta ev negativ kritik kring fälttävlanstävlingar, sonderar Swedish
Eventing möjligheterna på en positiv text som ska synas på sociala medier.

§8

Medlemsbrev
Förslag på att skicka ut ett medlemsbrev ca 3 gånger/år, där man berättar vad som
är på gång inom fälttävlan, om tävlingar, vilka svenskar som deltar på internationella
tävlingar mm. Frågan lyfts på nästa möte och då beslutas vem som ansvarar.

§9

Hemsidan
Hemsidan visar sig svår att uppdatera. MatsG försöker få tag i Elisabet Werngren för
att kunna få hjälp med att jobba med hemsidan.
Hemsidan måste fungera innan det är aktuellt med en webshop.

§ 10

Övriga frågor
a. Lili rapporterade om kontakten med Victoria Carlerbäck angående SweE närvaro vid
pre- camp. Det finns inget datum fastställt för denna.
Lili har också varit i kontakt med Sara Sjöborg angående kontrakt mellan hästägare
och ryttare. Sara har lovat att skicka ett förslag.
b. Anita väckte frågan att hur SweE ska kunna få fler medlemmar. Kanske måste man
hitta dem bland ungdomar, föräldrar och ryttare på ”gräsrotsnivå”. Frågan
diskuteras på nästa möte.

§ 11

Nästa möte
Fysiskt möte hos Lili måndagen och tisdagen den 6-7 augusti.

§ 12

Mötet avslutas

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

………………………………………………………………..

………………………………………………………

Justeras: Henrik Adnervik

Justeras: MatsG Andersson

