PROTOKOLL FÖR SWEDISH EVENTINGS STYRELSEMÖTE #37
2018 10 08
Telefonmöte
Närvarande: Mats G Andersson, Lili Skarby, Henrik Adnervik, Lena Lidén, Lars Christensson,
Kicki Klingspor 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 med ett tillägg till övriga frågor angående kontrakt
mellan hästägare och ryttare.

§ 3.

Val av justeringsman
Till att justera dagens protokoll valdes Henrik Adnervik.

§4

Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll läggs till handlingarna.

§5

Kontohantering
Mats och Henrik har nu full tillgång till kontot och kan ge access. Detta har Lena fått.

§6

Inomhus fälttävlan på Flyinge
Flyinges ambition är att man startar och avslutar fälttävlanssäsongen med en
inomhusfälttävlan på Flyinge och de vill göra detta arrangemang tillsammans med
Swedish Eventing.
Swedish Eventing kan bidra med arbete och engagemang men inte med några pengar.
Henrik och Lars kontaktar Ulrika och meddelar att vi är positiva.
Lili kontaktar Jan Jönsson och hör vilka ryttare som är inbjudna och ansvarar för att
respektive hästägare får en inbjudan. U 25 vinnare inbjuds också. Anita ordnar med
inbjudan till dem. Mats G ordnar med inbjudan till Myrina Invest AB.
Swedish Eventing kommer också att ha möjlighet att presentera sig som förening.

§7

Swedish Eventing Tour/Master
a) Beslut om namnet bordläggs till nästa möte.
b) Mats G redogör för den kontakt han haft med Camilla Sand

§8

Hästägare
Vi fortsätter undersöka möjligheten att ordna ett tält för Swedish Eventing.
Vi undersöker intresse för sponsring 2019. Alla har i uppgift att fundera över hur
frågan ska hanteras och frågan lyfts vid nästa möte.
Swedish Eventing U25 sponsrad av Myrina Invest AB

§9

Lag SM tog ett stort intresse. U25-tävlingen påannonserades flera gånger.
En detaljerad checklista vore önskvärt att ha inför varje U 25-tävling och övriga
arrangemang som Swedish Eventing är engagerade i.
§ 10

Sponsorer
Fråga hur ska vi hantera våra sponsorer bordläggs till nästa möte.

§ 11

Hemsidan
Mats G informerade om hemsidan. Alla tänker ut förslag och idéer kring hemsidan.

Övriga frågor

§ 12

Lili presenterade två dokument angående att tänka på för
Hästägare/ryttare.
Vi läser och tycker till om dessa till nästa möte.
Henrik och Lars pratar ihop sig om ett extra styrelsemöte som bara behandlar den
2/11, så snart man vet något om datumet.
Diskuterades om Swedish Eventing ska medverka vid mötet i Linköping för att
informera om sin verksamhet.
§ 13

Nästa möte
Ett extra möte och därefter den 12/11 kl 20.00

§ 14

Mötets avlutande
MatsG avslutade mötet och tackade för visat intresse.

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

………………………………………………………………..

………………………………………………………

Justeras

Henrik Adnervik

Justeras MatsG Andersson

