Landi Islandshästförening
Protokoll för styrelsemöte 2018-01-14
Närvarande: Anna Steffenburg, Linda Moskajärvi, Åsa Wängdahl
Plats: Hos Linda i Upphärad






Mötesordförande ordinarie, mötessekreterare ordinarie.
Mötet öppnades av Anna
Justeringsman: Linda
Ekonomi: God vad vi tror.
SIF
o SIF årsmöte troligen 16‐17/3, Anna försöker ta reda på mer detaljer om när och var.
 Vestur
o Vesturs anläggningsprojekt, man önskar ha med Martina och Ann. Linda kollar om dessa
har kontakt med projektet och informerar Åsa före nästa Vestur‐styrelse‐möte (21/1).
o Vestur årsmöte 4/3, krockar med tävlingar i Sjuntorp. Åsa kommer att delta på årsmötet.
o Kurs domarsekreterare light anordnas av Vestur 28/1. Beslut: Landi sponsrar
medlemmar som deltar med 200 kr (hela deltagaravgiften) mot att man är
domarsekreterare minst en gång under 2018. Åsa kommunicerar detta.
o Kurs Hippologi 1, 10‐11/3. Vi kom fram till att inte ta något beslut om sponsring av
eventuella Landi‐medlemmars deltagande, utan att kommunicera ut att man kan ansöka
om sponsring om man vill vara med.
 Arbetsgrupper/intresseområden/kommittéer
o Tävling
 Klubbmästarna har fått sina Landi‐tröjor (Martina fixade).
 Alla beslutade Landi‐tävlingar finns nu inlagda i InDTA. Öppnas ca 2 månader före
tävlingdatumet.
 Landi/Sigur‐tävlingen osäkert om den kan genomföras. Linda kollar med
tävlingskommiteén.
 Åsa håller på att sy nya tävlingsbindlar.
o Fritid
 Carolinas syjunta börjar 31/1 för våren.
o Utbildning
o Kommunikation
 Enkät‐resultatet redovisade efter ca 25 svar.
 Byte till nytt webhotell pga att vi vill ha domän, DNS och mail samlat, samt ha
möjlighet till fler mailadresser @landi.se. Loopia dyrt, One.com ingen
telfonupport, MissHosting mycket bra i test, billigt och trevlig telefonsupport.
Linda hoppas de har bra mailhantering. Beslut: Vi går över till MissHosting som
webhotellsleverantör. Åsa ombesörjer flytten efter årsmötet.
 Landi välkomstmail till nya medlemmar. Åsa kontaktar Martina om detta.
 Reklam för Landi på ”tillställningar”. Första lämpliga är Icekeppni 11/2. Åsa fixar
material och Anna kan sitta som representant på tävlingen.
 Övrigt
o Uppdatering av dokumentet ”Riktlinjer för arbete inom Kandis Islandshätförenings
styrelse” gjord utav Åsa.
o Flaggor, vilka är det som har dem?
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 Nästa styrelsemöte är konstituerande styrelsemöte direkt efter årsmötet 4/2.
 Mötet avslutades.

Mötessekreterare: Åsa Wängdahl
Justeras
Justering sker genom ”digitalt ok”.
Anna Steffenburg (mötesordförande): ok 2018‐01‐14
Linda Moskajärvi (justerare): ok 2018‐01‐20
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