Landi Islandshästförening
Protokoll för styrelsemöte 2017-08-23
Närvarande: Martina Andreasson (kassör), Yvonne Berg-Carlsson (suppleant), Nina Södergren
(suppleant), Åsa Wängdahl (sekreterare)
Plats: Hos Yvonne i Svanesund
 Eftersom både ordinarie och vice ordförande var frånvarande valdes Åsa Wängdahl till
mötesordförande.
 Mötet öppnades av Åsa.
 Justeringsman: Nina.
 Ekonomi
o Medlemsantalet ökar, nu 249 medlemmar.
o Ekonomin är god, överskott på tävlingar.
o LOK-stöd 133 kr(!) erhållet för ungdomars aktiviteter jan-juni 2017.
o SISU betalat ett antal fakturor, Åsa administrerar, vi skulle vilja veta hur mycket pengar
det rör sig om.
o SM-t-shirts/piké som Landi sponsrar: ca 12 beställda hittills, alla inte utnyttjat
möjligheten. GKSM återstår, Martina påminner de GKSM-kvalade.
 SIF
o Ordförandekonferens i samband med SM, ingen representerade Landi. Vi skulle vilja
kommentera till SIF att det är bättre att lägga mötet då inga tävlingar pågår. Åsa försökt
få tag på anteckningar/protokoll utan att lyckas.
o Åsa drog några punkter från SIFs senaste styrelsemöte bl.a.
 Tölt in Harmony vill bli egen sektion.
 Tävlingsträff och tävlingarrangörsmöte planeras i samband med höstmötet.
 Dålig uppslutning på ordförandekonferensen på SM.
 Distriktsindelning av lokalföreningar har diskuterats.
 Bättre samarbetsavtal med SvRF behövs.
 Vestur
o Höstmöte 22/10, SIF-avel-föreläsning planeras i samband med det.
o Vesturs ungdomsläger i somras, 16 deltagare, bara en från Landi.
o Bas-kurs (i hästkännedom) troligen 14-15/10.
o Domarsekreterar light skjuts på framtiden.
o Vestur Nivå 2-tävling i början av september avblåst pga problem med domare,
planerares ont om tid och få antal anmälda.
o Vesturs nya hemsida på g (nåbar från SIFs hemsida)
 Arbetsgrupper/intresseområden/kommittéer
o Tävling
 Tävlingskommittén har flera avhopp aviserade, efterlysning av fler deltagare har
gått ut, två personer värvade (Katie och Mikaela), kompetensöverföring
påbörjad. Fler behövs!
 Sommartävling 20/8, lyckad, alla nöjda och glada.
 Landi/Sigur-tävlingen ekonomi verkar bli stort plus, Landi ligger ute med pengar.
 KM 7-8/10.
• Dag 1 vuxen, dag 2 ungdomar/barn
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Tävlingskommittén har beslutat att vi skall ha tre klubbmästare (och
därmed tre vandringspris): Senior/vuxen, Young Rider/ungdom,
barn/junior.
Vandingspriser till klubbmästarna. Beslut: Nya vandringspriser blir
keramikhästar 28 cm från Skomakarns. Budget ca 6000 kr för alla tre
(själva hästarna + sockel). Nina ansvarar för kontakt med Skomakarns
och beställning. Martina ansvarar för skylt framtill (vad priset avser),
samt vem som hade priset förra året.
Gamla vandringspriserna? Samlas in och arkiveras (på Säve?).
Täcken till klubbmästarna? Martina kollar.
Övriga priser till KM: Martina ansvarar. Vi har vattenflaskor och
nyckelband som kan utnyttjas.
Tävlingsplan för nästa säsong bör finnas framme till Vesturs höstmöte.
Eftersom tävlingskommittén blir decimerad bör antalet tävlingar inte
vara för många.

Fritid
 Kommande uteritt på Orust 3/9 16 anmälda(!).
 Strandritt 16/9 hittills fyra anmälda.
 Eventuellt kan Landi ha en vinteruteritt (glögg eller Lucia).
Utbildning
 Domarsekreterarutbildning (SIFs steg 1) 4-5/11 i Uddevalla. Nina har
preliminärbokat Åsa William. Gandur ordnar samma kurs i Skåne 14 dagar
tidigare. Vi vill hålla låg kostnad till deltagare för att få många intresserade (även
icke-medlemmar), Landi kan skjuta till pengar. Minimum 8 deltagarna, max antal
får Nina kolla med Åsa W. Lokal gratis på skola i Uddevalla. Åsa har kollat SISUbidrag, vi kan troligen få lite. Beslut: Landi kör denna utbildning med
deltagaravgift 800 kr (Landi), 1000 kr (icke-Landi), 500 kr om man ställer upp 2
ggr 2018. Nina ansvarar/kontaktperson och kollar med Åsa William så hon
fortfarande är bokbar. Åsa kontaktar SIF, författar inbjudan till Islandshästen, och
inbjudan till hemsida/FB. Åsa har kontakt med SISU för bidrag.
 Tölt in Harmony. Åsa kollar med Marina A, som efterfrågade denna typ av
utbildning/kurs, om hon kan tänka sig arrangera.
Ungdom
 Ungdomssatsningen verkar inte bli någon (trots hög budget).
Avel
 Fölmönstring i Mellerud i september, förslag från medlem. Landi-arrangemang
eller inte? Martina kollar.
Kommunikation
 Landi-”prylar” vattenflaskor och nyckelband fixade av Nina.
 Nyhetsbrev fixas av Åsa (utskick snarast för att få med uteritter och KM)
 Hemsidan
• Åsa går fortsättningskurs i IOL hemsida i september (betalas av SISU)
• Bilder till hemsidan kan troligen levereras av Carina Prick
Övrigt
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Åsa har förslag på att Landi skulle kunna ha annan form av möten än alltid
fysiska: telefonmöte, skypemöte, någon sitta på annat ställe (via telefon eller
skype).
 Nästa styrelsemöte: 3/10, inte bestämt var och tid.
 Mötet avslutades

Åsa Wängdahl
……………………………………………………………………..
Åsa Wängdahl (mötessekreterare)

Åsa Wängdahl
……………………………………………………………………..
Åsa Wängdahl (mötesordförande)

Nina Södergren
……………………………………………………………………..
Nina Södergren (justerare)
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