Landi Islandshästförening
Protokoll för styrelsemöte 2017-11-28
Närvarande: Martina Andreasson, Linda Moskajärvi, Åsa Wängdahl (Ann Kruse och Anna Steffenburg
uppringda för beslutstagande)
Plats: Hos Åsa i Lödöse





Mötesordförande kollektivt, mötessekreterare ordinarie.
Mötet öppnades kollektivt.
Justeringsman: Vestur
o Höstmöte 22/10, Säve. Åsa närvarade.
 Tävlingsplanering, Landis bokningar av Sävebanan bör följas upp av
tävlingskommittén, speciellt nedanstående (som kommunicerades till Linda):
• Landi/Sigur-tävling, finns inte med i tävlingskalendern trots att det
nämndes på mötet. Kontrolleras med Johannes Larsson.
• KM 22-23/9, bara 22:e med i kalendern, om två-dagars-KM måste 23:e
bokas också.
 ”Strategi 2020” utvecklingsplaner för GHP: Belysning, paddocken skötsel, staket
till passbanan (slutet), körväg runt området, körhinder, ny ovalbana, skötsel av
huset
 Arbetsgrupper/intresseområden/kommittéer
o Tävling
 Klubbmästarna. Vandringspriserna, osäker status, Nina ansvarar. Efterfrågas av
klubbmästarna.
Beslut: Klubbmästarna får varsin klubbtröja (college eller cardigan) med
”Klubbmästare 2017” (förutom Landis logga) på. Beslutet togs med Anna och
Annas bifall via telefon). Martina kontaktar klubbmästarna och ordnar tröjor
efter deras önskemål.
 Tävlingskommittén nästa år verkar finnas tillräckligt intresse för att det skall
finnas en nästa år. Viktigt att någon därifrån finns representerad i styrelsen för
information och beslutstagande rörande tävling.
 Åsa visade tyger till nya tävlingsbindlar.
o Fritid
 Carolinas höstkvällar pågår.
o Utbildning
 Tävlingsteori-kursen genomförd, 9 deltagare.
o Kommunikation
 Nyhetsbrev nr 4 skall skickas av Åsa, innehåller mest upprop till styrelse och
tävlingskommittén. Samt någon form av minienkät.
 Om behov (Åsa kollar med Helen): Separat mailutskick vid nyår för nya
styrelseledamöter.
 Övrigt
o Årsmötesplanering
 Valberedningen (Helen) börjat jobba, många ämnar avgå. Sandra har ett år kvar,
men har ändå aviserat avhopp, kan hon tänkas sitta mandatperioden ut
”passivt”. Kan Linda vara kvar som suppleant, för att kunna få en koppling till
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tävlingskommittén? Flera nya namn uppe på förslag, Martina vidarebefordrar
dessa till Helen.
Beslut: Landi betalar styrelsens medlemsavgift (både Landi och SIF-del) för
2018. Beslutet togs med Anna och Annas bifall via telefon). (Åsas egna tillagda i
efterhand: Huruvida detta skall gälla kommande år måste troligen ske genom
beslut inför varje år, eller som en stadgeändring). Martina kommunicerar detta
till Helen eftersom det kan ha betydelse i valberedningens arbete.
 Åsa+Anna fixar verksamhetsberättelse och verksamhetsplan. Den senare skall
stämmas av med Martina.
 Martina fixar ekonomisk berättelse och budget.
 Åsa har två förslag på årsmöteslokal: SISU i Vbg eller OK Gipens i Lilla Edet. Båda
kan funka. Åsa kollar lite mer i detalj.
 Åsa skickar kallelse till årsmötet till alla medlemmar, senast tre veckor innan
(senast 14/1).
 Föreläsning i samband med årsmötet, förslag Anna Rudbeck igen, Martina kollar
med henne.
 Vi spånade lite om förslag på aktiviteter 2018 (för att kunna ta med i
verksamhetsplan och budget): Utökat B-körkort, tvådagars långritt, ridkurser för
ungdomar, ridkurs vuxna, tömkörningskurs.
 Nästa styrelsemöte, årsmötesförberedande, 14/1 kl 13 hos Linda.
 Mötet avslutades

Åsa Wängdahl
……………………………………………………………………..
Åsa Wängdahl (mötessekreterare)
……………………………………………………………………..
- (mötesordförande, justerare)
……………………………………………………………………..
- (justerare)
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