Protokoll styrelsemöte 18/4
Närvarande
Rebecka Alves-Martins
Anna Anderberg
Bethanie Carney Almroth
Anneli Fagerberg
Maja Hedström
Jonas Hemlin
Dana Pirooz
Elizabeth Svanberg
Tindra Tammi
Lisa Åsehäll-Syversen
Förhindrade
Göran Albertsson
Jessica Sunnervall

Protokoll styrelsemöte 18/4
Dagordning
§1

Mötets öppnande

Elisabeth Svanberg hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§2

Val av sekreterare

Lisa Åsehäll Syversen valdes som sekreterare.

§3

Val av justerare

Bethanie Carney Almroth och Rebecka Alves-Martins valdes som justerare.

§4

Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

§5

Föregående protokoll

Styrelsen har inga frågor kring föregående protokoll.

§6

Verksamhetschef informerar

Styrelsen guidas genom verksamhetschefernas rapport av ordförande. Maja Hedström informerar även om samarbeten
med nya sponsorer.

§7

Ekonomi

Inga uppdateringar sedan föregående möte.

§8

Personal
Lön VC
Övrig personalfråga

Styrelsen beslutar att godkänna förslag avseende verksamhetschefernas lön. Styrelsen informeras även om att rekrytering
av instruktör inför höstterminen kommer inledas.

§9

Anläggning
Inriktningsbeslut

Styrelsen är överens o matt fortsätta verka för GFRK som en urban ridklubb.

§ 10

GDPR

Styreseln informeras om att engenomlysning av GFRKs systematik kring dokumentation har inletts.

§ 11

Nya djurskyddslagen – spiltor/boxar

Styrelsen beslutar att fortsätta med denna fråga på nästa möte.

§ 12

Hagarna

Styrelsen beslutar att flytta fram denna fråga till nästa möte.

§ 13

Uppföljning av fiberanslutning

Undersökning av fiberanslutning fortskrider.

§ 14

Arbetsgruppen Medlemsengagemang

Jonas Hemlin uppdaterar styrelsen om uppstartsmöte som genomförts.

§ 15

Newbody

Styrelsen är positiva till att testa försäljning av Newbody (eller liknande) förutsatt att försäljningen sker på frivillig basis.
Frågan föreslås diskuteras vidare av sponsorgruppen.

§ 16

Hjärtstartare

Styrelsen beslutar att gå vidare med införskaffande av hjärtstartare.

§ 17

Övriga ärenden

Rebecka Alves-Martins informerar kring arbeitet med ny logotyp.

§ 18

Beslut

Det noterades att besluten varit enhälliga.

§ 19

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte bokas in den 16:e maj klockan 18.30.

§ 20
Mötets avslutande
Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

_____________________________
Sekreterare
Lisa Åsehäll Syversen

_____________________________
Justerare
Bethanie Carney Almroth

_____________________________
Justerare
Rebecka Alves-Martins

