Landi Islandshästförening
Protokoll för styrelsemöte 2018-02-25
Närvarande: Anna Steffenburg, Yvonne Bergh-Carlsson, Helena Olofsson, Cecilia Trolin, Åsa
Wängdahl
Plats: Svanvik, Varekil





Mötesordförande ordinarie, mötessekreterare ordinarie.
Mötet öppnades av Anna.
Justeringsman: Helena.
Ekonomi (kassör)
o Martina har rapporterat till Anna att
 Ekonomin är mycket god
 Ca 150 medlemmar har betalat in medlemsavgiften för 2018
 15 nya medlemmar hittills i år
o Vi bestämde att påminnelse skall gå ut på mail till de som inte betalat medlemsavgiften
än. Åsa ombesörjer detta.
o SISU-rapportering. Åsa har kontakt med SISU-konsulent. För att vi skall kunna få bidrag
krävs inrapportering av lärtid. Åsa kan rapportera in tiden i IdrottOnline, men behöver
hjälp med att få in uppgifter på när Landi-medlemmar träffas och har ridlektioner/kurser.
Uppgifterna som behövs är datum och deltagare och instruktör. Vi kom överens om att
övriga i styrelsen kommer att hjälpa till med att ta reda på dessa uppgifter och
kommunicera till Åsa. Åsa kollar också hur mycket bidrag vi kan vara berättigade till om vi
får in ungefär samma rapportering som gjordes förra året (då fick vi dryg 20000 kr till
olika föredrag/instruktörer, men det var mer än vi borde fått).
o Åsa kommunicerar reseersättning för styrelsemötesdeltagare till Martina.
 SIF
o Anna har fått dubbla tidningar, låter det bero.
o SIFs årsmöte 17/3, Bromma. Representanter: Dan, Katie, Åsa. Fullmakter skall skrivas
under och Åsa distribuerar. Åsa tar kontakt med Katie för reseplanering (fram och
tillbaka till Bromma över dagen). Anna skickar årsmöteshandlingarna som hon fått på
mail till Landis mail.
o Inga motioner till SIFs årsmöte, endast propositioner om stadgeändringar.
 Vestur
o Vesturs årsmöte 4/3 GHP, Säve. Representanter: Anna, Helena, Eva-Lotta, Åsa och Helga.
Fullmakter fixades.
o Inga motioner till årsmötet.
o Åsa har påtalat för Vesturs ordförande att valet till styrelseposterna är ur fas årsmässigt.
o Reseersättning kommer att utgå för representanterna på årsmötet.
o Årsmöteshandlingar finns på Vesturs hemsida.
o Montern på Eurohorse avklarad, Vestur stod för den istället för SIF. Landi bidrog med
3000 kr. Strulig planering, diverse ”konflikter”/missförstånd.
o Domarsekreterare light har genomförts, 12 deltagare, minst två Landi-medlemmar.
o Vesturs funktionärsschema för VSM (och Vestur Vår). Varför har Landi fått dubbla
arbetsuppgifter på två tunga poster (café och domarsekreterare) lördag-söndag på VSM?
Varför är vissa klubbar inte representerade alls? Varför har vissa föreningar
”prenumeration” på vissa arbetsuppgifter för att de har en dedikerad person och därmed
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slipper övrigt engagemang? Anna kontaktar Elisabeth (Vesturs ordförande) om hur
många personer som Landi förväntas ställa upp med.
 Arbetsgrupper/intresseområden/kommittéer
o Tävling
 Prat om hur tävlingskommittén jobbar och hur ansvarsområdena är uppdelade
(nytt upplägg). Speciellt pratade vi om brist på sponsorer och priser på Landis
tävlingar. Helena hade exempel på (andras) tävlingar där alla ungdomar fått pris
oavsett placering, och även hur andra arrangörer har mycket fina priser.
 Ny mailadress speciellt för tävlingar (tavling@landi.se) , verkar funka.
 Förslag för ändring av funktionärsschemat: Lägg till en post ”Tävlande resurs” där
de som tävlar kan fylla i att de står till förfogande om det behövs. Därmed är det
upp till tävlingsledning/funktionärsansvarig att ta kontakt med personen i fråga
(efter att ha kollat när personen skall tävla) för en insats. Anna tar med sig detta
till tävlingskommittén.
 Inofficiell tävling i Mellerud, evenemang på FB. Vem arrangerar? Kan detta vara
en öppning till Landi-aktiviteter norrut?
 Malin Andersson Larsson har möjlighet att ha tävling hos sig, i Råsseröd när
Uddevalla (mot Vänersborg).
o Fritid
 Ridhelg i Kinnekulle i slutet av maj, nästan fulltecknad.
 Strandritt 21/4 utlagd på hemsida och med i nyhetsbrevet. Push längre fram.
 Vårritt i början av april, Jenny och Cecilia på Tjörn intresserad av att ordna en.
Cissi tar kontakt med Jenny och tar reda på uppgifter för utlägg på hemsidan och
kommunikation.
 Personer intresserade av att ordna uteritter finns i enkätsvar, Åsa kommunicerar
till Cissi och Yvonne.
o Utbildning
 Anna skall kolla Takt och Gångartskurs 2. Kanske till hösten?
 B-körkortskurs pågår, 9 deltagare, Carolina Pilblad håller i det.
 Vi pratade om olika aktiviteter som kan tänkas vara intressanta, utifrån enkäten
bl.a. helst bör något komma nu i vår.
• Ovalbaneträning för domare. Åsa har pratat lite kort med Ann K och
Terese L om detta och de är positiva. Anna tar kontakt för att kolla
• Massage, flera möjliga instruktörer, skulle det vara möjligt att ha detta
vecka 18 eller 19? Anna och Cissi kollar. Aktivitet bör bjudas in till senast
3 veckor innan för att få uppslutning. Åsa hjälper till med detta på
hemsida och FB (och eventuella separata .
• NH/horsmanship/trickträning. Flera olika instruktörer nämndes (utav
Cissi, Helena och Åsa).
 Malin Andersson Larsson har möjlighet att ha aktiviteter hos sig (se ”Tävling”
ovan).
 Vuxenridläger? Ingen action tills vidare.
o Ungdom
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o

o

Facebookgrupp för ungdomarna, admin tas över av Helena/Eva-Lotta. Helena
kontaktar Anne K. Fler Landi-ungdomar bjudas in till denna FB-grupp, Åsa skickar
alla ungdomar från medlemsregistret till Helena.
FEIF Youth cup i Sverige på Axvalla i år, Sverige har extra platser, ansökan senast
9/3 (?). Kanske tipsa Landi-ungdomar att söka nu när det är så nära?
Vi diskuterade möjliga ungdomsaktiviteter:
• Läger, Helena kollar med Kina.
• Ungdomsdag med Yrsa?
• Träning för domare.

Avel


Anna kontaktar Mona för att kolla om hon har planer på avelsrelaterade
aktiviteter.
Kommunikation
 Landi-kläder och prylar. Åsa kollar hur mycket beställt genom Myrstens grafik
förra året. Jacka, keps, pannband kan eventuellt läggas till sortimentet, Åsa kollar
vad som står till buds. Vill vi ha ytterligare ”pryl” med Landi-logga? Förslag höpåse eller bärkasse.
 Beslut: Åsa beställer 10-12 mössor för att ha som priser eller liknande.
 Mailadress för ordförande och kassör i IOL skall ändras till Landis mail, Åsa fixar
detta.
 Nyhetsbrev nr 1 2018 utskickat.
 ”Reklammaterial” framtaget, kasse med pärm, flagga, vattenflaskor m.m. kan
användas vid arrangemang där vi vill göra reklam.
 Enkätresultat skall göras tillgängligt för styrelsens medlemmar. Kan utnyttjas för
idéer och för att se vilka personer som kan tänka sig att vara med och hjälpa till.

 Övrigt
o Önskemål från medlem om att Landi skulle kunna köpa in pulsmätare för uthyrning/lån
till medlemmar.
 Nästa styrelsemöte 21/3 kl 18:30 hos Mona Pettersson, Uddevalla
 Mötet avslutades

Mötessekreterare:
Åsa Wängdahl. Protokollet skickat för justering 2018-02-27 via mail till mötesordförande och
justerare.
Justeras:
Anna Steffenburg (mötesordförande) Godkänt 2018-03-03 (mail)
Helena Olofsson (mötesjusterare) Godkänt 2018-03-04 (muntligen)
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