Landi Islandshästförening
Protokoll för styrelsemöte 2017-06-13
Närvarande: Anna Steffenburg (ordförande), Martina Andreasson (kassör), Ann Kruse (ledamot),
Yvonne Berg-Carlsson (suppleant), Nina Södergren (suppleant), Åsa Wängdahl (sekreterare)
Plats: Hos Ann Kruse i Svenshögen





Mötesordförande ordinarie, mötessekreterare ordinarie.
Mötet öppnades av Anna.
Justeringsman: Martina.
Ekonomi
o 238 medlemmar
o Styrelsens Landi-cardigans delades ut
o Påsktävling och GK-kvalet gick båda ca 7-8000 kr plus.
o Sponsring av t-shirts till SM-kvalade, beställning via Myrstens grafik (klisterdekaler).
Martina mailar SM-kvalade om hur man beställer (inkl. koden), krav för att beställa är att
man deltar i SM och dess invigning.
o Ett antal instruktörsfakturor betalas av SISU
 SIF
o Ordförandekonferens i samband med SM (fredag 7/7 13-17). Kan någon av SMdeltagarna vara med? Beror på tidsprogrammet.
 Vestur
o Kval-tävling 20/6 blir i Vesturs ”regi” för att lösa försäkringsfrågan (tävlingen görs på
privat initiativ), intäkts/förlust-frågan oklar.
o Höstmöte 22/10, SIF-avel-föreläsning planeras i samband med det
o Vesturs ungdomsläger eventuellt flyttas till 22-23/7 (från 1-2/7)
o Bas-kurs (hästkännedom) 14-15/10
o Domarsekreterar light inte bestämd än
o Vestur Nivå 2-tävling 20/8 förlängd till 2 dagar, pass dag 2 inkl. lunchföreläsning (öppen
för alla). Funktionärer: Lokalföreningarna ha funktionärsansvarsområden (mall
framtagen av Vestur)
o GHP har tagit beslut om bidrag att köpa EM-banunderlaget till stora ridbanan på Säve
o Arrendefrågan fortfarande oklar
 Arbetsgrupper/intresseområden/kommittéer
o Tävling
 Sommartävling 20/8, Ann håller på att boka domare. Diskussion om
domararvode (med eller utan moms, F-skatt).
 KM 7-8/10. Diskussion om upplägg av tävlingen (2 dagar), uppdelning för nya
klubbmästare och nya vandringspriser. Klubbmästarna bör inte vara för många.
Vandringspriser bör vara oömma och ha ordentlig plats för namn och år.
Beslut: Tävlingskommitéen får mandat att bestämma uppdelning av klasser för
klubbmästare och ta fram förslag till nya vandringspriser. Beslut om
vandringspriserna kan tas på FB för att få fram dem till KM.
 Landi/Sigur-tävlingen, Martina väntar på fakturor, ekonomin inte färdig
 Åsa vill ha tävlingsresultatet för GK-kvalet och Landi/Sigur-tävlingen (för utlägg
på hemsida)
 Antikrundan 6/6, lyckad. Nästa år kanske i Landis regi.
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Fritid
 Uteritt 4/6 Bredfjället mycket lyckad, 11 deltagare
 Uteritt 4/7 ordnas av Carlina Philblad utgående från Ucklum
 Kommande uteritter fritt fram att planera
 Idé (från Yvonne/Kina) : Vuxenridläger hos Kina i Tanum.
Utbildning
 Snabbinsatt tömkörningsclinic 10/6 i samband med ungdomslägret, Kina
ordnade.
 Domarsekreterareutbildning (SIFs) 2 dagar, Nina har kontaktat Åsa William som
är positiv. Förslag att hållas i oktober, men passar bättre i november. Åsa kollar
om SISU-bidrag är möjligt. Nina (+Åsa) kollar vidare. Inbjudan till andra klubbar,
och via SIF kan vara aktuellt.
Ungdom
 Ridläger hos Kina lyckat, 10 deltagare.
 Inget lag till lag-SM på G. Osäkert om kval behövs för att delta på SM.
Avel
 Ann funderar på om Landi kan ordna (SIFs) avelskurs i början på nästa år. Man
håller på att göra om upplägget. Ann kollar.
Kommunikation
 Nya hemsidan på IOL gäller nu
 Landi-”prylar” för att bl.a. kunna användas för tävlingspriser. Ninas har kollat på
nyckelband och vattenflaskor hos Olympus, men kollar lite till. Ett stort antal (typ
100 st) är ofta minimiantal.
Beslut: Nina får mandat att ta fram och beställa nyckelband och vattenflaskor
med Landis logga i valfria färger.

 Övrigt
o Försäkringsfrågan för ”privata” tävlingar. Har man företagsförsäkring kan den ersätta
föreningsförsäkring om inte någon förening
 Nästa styrelsemöte: 23/8, inte bestämt var, Anna ansvarar för att kolla plats.
 Mötet avslutades

Åsa Wängdahl
……………………………………………………………………..
Åsa Wängdahl (mötessekreterare)
Anna Steffenburg
……………………………………………………………………..
Anna Steffenburg (mötesordförande, justerare)

Martina Andreasson
……………………………………………………………………..
Martina Andreasson (justerare)
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