Landi Islandshästförening
Protokoll för styrelsemöte 2017-10-03
Närvarande: Anna Steffenburg, Linda Moskajärvi, Ann Kruse, Åsa Wängdahl
Plats: Lilla Edet





Mötesordförande ordinarie, mötessekreterare ordinarie.
Mötet öppnades av Anna.
Justeringsman: Ann.
Ekonomi (kassör). Martina inte närvarande men Anna hade pratat med henne. Ekonomin är
fortsatt god.
Åsa berättade att Landi har erhållit SISU-bidrag på drygt 20 000 kr i år, och att vi inte kan räkna
med mer innan vi rapporterat in många fler aktivitetstimmar (lärtid). Hon har därför börjat
sammanställa ridkurser och lektioner som hålls på privat initiativ av Landi-medlemmar, samt
även lärtid vid uteritter och andra aktiviteter. Bara Landi-medlemmar räknas. Hon behöver hjälp
med detta ( att samla in tider och vilka som deltagit).
 SIF
o Höstmöte 11-12/11 i Linköping. Tävlingsseminarium, ordförandekonferens och fest. Kina
har visat intresse, även Ann och Linda kan tänka sig att åka.
Beslut: Ann, Linda och Kina får åka som representanter för Landi. Landi bekostar resa,
logi, och fest inom rimliga gränser. Rapport tillbaka till styrelsen. Anna kontaktar Kina.
 Vestur
o Baskursen inställd.
o Höstmöte 22/10, Säve. Tävlingsplanering, om inte någon från Landis tävlingskommitté
kan närvara kan Åsa bevaka Landis intressen. Andra frågor som kan nämnas är: Dålig
städning av andra klubbar (bl.a. toaletter), dålig planering och annonsering av Vesturs
ungdomsläger.
 Arbetsgrupper/intresseområden/kommittéer
o Tävling
 KM 7/10 (ihopslaget till en dag)
• Vandringspriserna försenade, men på väg till Martina förhoppningsvis
hos henne innan KM
• Funktionärssituationen katastrofal, i värsta fall får det bli utan
domarkommentarer
• Foton på klubbmästarna skall tas på tävlingen.
 Åsa fixar nya tävlingsbindlar till nästa säsong. Hon får en budget på ca 500 kr för
detta.
 Tävlingsplanering för nästa säsong bör vara framme till Vetsurs höstmöte.
o Fritid
 Uteritter avklarade. Eventuellt kan en glöggrit göras senare i höst.
 Carolinas höstkvällar, en avklarad, två återstår.
o Utbildning
 Tävlingsteori 4-5/11. Mer ”annonsering” behövs, bara sju anmälda, det bör vara
åtta. Beslut: Landi bjuder på lunch båda dagarna.
o Ungdom
o Avel
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Eventuellt kan Landi anordna en avelskurs nästa år. Vi avvaktar SIFs nya
utbildningskoncept.
Kommunikation

o
 Övrigt
o Anna har fixat sponsoravtal med Granngården Kungälv.
o Preliminärt årsmötesdatum blir 4/2 2018. Vi bör tänka på föreläsare i god tid (förslag
Anna Rudbäck igen).
 Nästa styrelsemöte 28/11, plats inte bestämd.
 Mötet avslutades

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

.Ann Kruse
……………………………………………………………………..
Ann Kruse (justerare)
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