Landi Islandshästförening
Protokoll för styrelsemöte YYYY-MM-DD
Närvarande: Anna Steffenburg, Helena Olofsson, Eva-Lotta Olofsson, Mona Pettersson, Katie GrünEriksson, Yvonne Bergh-Carlsson, Åsa Wängdahl
Plats: Hos Mona i Uddevalla





Mötesordförande ordinarie, mötessekreterare ordinarie.
Mötet öppnades av Anna.
Justeringsman: Mona.
Ekonomi
Martina var inte närvarande men hade skickat mail till Anna som redovisade några punkter
därifrån, plus att vi hade några andra
o 180 medlemmar betalat medlemsavgiften för i år (18 nya).
Vi diskuterade om ny påminnelse behövde göras, det är många som inte betalat än och vi
vill fortfarande vara en förhållandevis stor förening. Vi kom överens om att avvakta
någon vecka men att Åsa Sedan kan gå ut med ny påminnelse till de som inte betalat.
o Reseutgifter: Vestur årsmöte i Säve, Anna tar dem med Martina. SIFs årsmöte Bromma,
Åsa tar dem med Martina och eventuellt SIF-ersättning med Martina.
o SISU-bidrag. Åsa har tagit reda på att vi kan förvänta oss ca 10-15000 kr bidrag om vi kan
göra samma nivå av inrapportering som vi hade förra året. Helena lämnade uppgifter för
Helen-kurser till Åsa. Alla måste bidra.
 SIF
o Katie och Åsa varit på SIFs årsmöte, rapporterade därifrån. Det var ett rekordkort möte
(mindre än 4 timmar) med ca 140 deltagare (knappt 100 var representanter för
föreningar).
Ett utdrag av Katies och Åsas anteckningar:
 Avelsfrågor, bla. stoavgiftens användande till framtida rabatter, prova-påbedömningar
 SIF Instagram med ”månadens instagrammare”.
 Fritidssektionens arbete, har gjort folder, vill ha kontakt med föreningarna, vill
göra en sammanställning av ridleder
 Diskussioner som uppstod angående SIFs beslut att inte delta i Eurohorsemässan (men på SIHS och Elmia)
 Tävling: Sport och GK slås samman. Inomhustävlingar skall nämnas i
verksamhetsplanen.
 Ekonomi: sämre resultat år efter år, kan skilja mellan åren pga
kostnader/intäkter för SM (och NM) men för 2017 beror stora kostnader på
tidningen Islandshästen, omorganisation av kansliet samt systembyten,
ekonomisystem och framför allt InDTA som krävt många anpassningar och
utveckling.
 Tänk på nya personuppgiftslagen GDPH (f.d. PUL) vid hantering av personliga
uppgifter.
Årsmötesdokumenten finns publicerade på SIFs hemsida.
 Vestur
o Vestur årsmötesrapportering gjordes av Anna och Åsa, ett utdrag av vad som
behandlades här (årsmötesprotokoll finns publicerat på Vesturs hemsida).
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Digital justering ok i fortsättningen (av årsmötes och styrelsemötesprotokoll)
Ekonomi: Knapp vinst för 2017, tack vare VSM. Sämre resultat än föregående år
pga indraget bidrag (pga delning av Vestur till två distrikt). Efterlysning av
inkomstbringande aktiviteter.
 Anläggningen:
 Bokning av banan för grupp, regler skall tas fram och publiceras.
 Verksamhetsplan och budget för 2018 inte framme, styrelsen får i uppdrag att ta
fram den, kommer att bygga på verksamhetsberättelsen och utfallet 2017.
 Föreningsavgift från lokalföreningarna. Frågan väckt skall på remiss till
föreningarna.
 Val av styrelse: Åsa vald till Vesturs sekreterare
 Mässquizzen resultat publicerat
 Lokalföreningen Jor vill tillhöra Vestur, men detta är en fråga för SIF.
 Skrivelse till SIF angående nivå-1-tilldelning. Skall skickas till lokalföreningarna på
remiss.
o Vestur tävlingsplaneringsmöte 2018-03-11 sammanfattning av Åsa (som ställde upp med
kort varsel pga av att ingen annan kunde/ville). Känslan var ändå att det var ett ganska
bra möte. I samband med mötesredovisningen fick vi en del diskussioner vilka några var
 Hur har beslut tagits om att lokalföreningarna skall tilldelas arbetsuppgifter
istället för att ha det som förut (Vesturs tävlingskommitté jagade folk).
 Vilka tävlingar skall ordnas i Vesturs regi? VSM. Distriktsmästerskap? Vestur Vår?
Vem bestämmer det?
 Vestur DM, modell för detta, och arrangerande och vem tar vinst/förlust. Vi
förordar Final-modellen (en dag, liknande upplägg som Ditsrikt Östergötland)
 VSM (och Vestur Vår) funktionärsschema. Katie och Åsa har börjat hitta folk till
de poster men känner inte att de vill dra detta lasset. Alla måste hjälpa till. Åsa
gick igenom vilka poster vi skall tillsätta och att VSM finns som en flik i Landis
funktionärsschema nu.
 Beslut: De som ställer upp för Landi på Vestur-tävlingar får reseersättning av
Landi enligt deras modell (halvdag/heldag).
o Arbetsdagen för islandshästbanorna på Säve flyttad till Långfredag.
o Offertförfrågan från anläggningsgruppen för ut/ombyggnad av banorna till flera parter
skall göras.
o Göra egna hagar på tävling, utmärkning skall göras av Vestur, även staket önskas för
rymlingar av Landi.
o Eurohorse-montern, resultat och hantering
 Arbetsgrupper/intresseområden/kommittéer
o Tävling
 Tävlingskommittén har delat upp uppgifterna inom sig: Linda-Icelsale/Icetest/
program/startlistor m.m., Ann-domare, Katie-funktionärer, Mikaela-café, Annasponsorer/priser
 Påsktävlingen
• Risk för att banan inte kan nyttjas? Åsa kontaktar Vesturs
anläggningsansvariga för att höra om det är någon risk.
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Funktionärssituationen ansträngd! Alla måste hjälpa till att jaga folk och
fylla schemat. Oklart om caféet. Speaker saknas.
Sponsorer, vad får man utav Landi? Viktigt att kommunicera.
Domare: Pernilla H, Natalie Lindholm, Jenny Filipsson
Katie skall kolla ersättningen för halvdagsinsats (lunch eller inte).
Åsa håller på att göra en domarsekreterarhandledning som skall kunna
finnas tillgängligt för domarsekreterarna.

Fritid
 Syjunta, vårritt och strandritt inom närmsta månaden.
 Ridhelg på Kinnekulle i slutet av maj full.
Utbildning
 Utökat B-körkortstagande pågår (9 st)
 Vuxenridläger hos Kina? Yvonne kollar mer (?)
 Inga nya aktiviteter planerade
Ungdom
 Facebook-gruppen igång.
 ”Yrsa-dag”, Eva-Lotta/Helena har kontakt med Yrsa för upplägg, när var hur och
kostnad. Min och max antal deltagare?
 Ungdomsridläger, Eva-Lotta/Helena har kontakt med Kina. Bidrag från Landi kan
förväntas som föregående år. Eventuell clinic med Malin måste tänkas över,
vilket ämne och hur intresset att resa in för andra för att vara med är.
 Vesturs represntanter Tanya och Astrid skall samarbeta med
ungdomsrepresentanterna i föreningarna.
 FEIF Youth camp i Skara till sensommaren, Eva-Lotta har sökt
 Åsa påpekade att rapportering av ungdomsaktiviteter för LOK-stöd skall göras.
 Lag-SM aktuellt? Troligen inte (för långt bort).
 Text för ungdomshemsidan önskas.
Avel
 Föl och unghästmönstring till hösten? Mona och Anna kollar med SIF, kostnad.
Kan SISU-bidrag bli aktuellt? Budget tas fram.
Kommunikation
 Nyhetsbrev nr 2? Efter påsktävlingen.
 Facebook-beslutsregeln bar och skall vara kvar (alla ok-a).
 Kommunikationskanaler: hemsida, FB, direktutskick. Tänk på hur ni skickar mail
(hemlig kopia).
 Landi-reklam
• Jacka, hittar ingen bra hos Klisterdekaler/Myrstens grafik
• Keps på G att läggas upp i affären
• Hö-påsar (typ Ikea) dyra pga att man måste beställa >1000 st

 Övrigt
o Pulsmätare 3-4000 kr, för dyrt för att Landi skall köpa in, stor risk med ”borttappning”
 Nästa styrelsemöte: 18/4 kl 18:30 hos Helena (kommentar i efterhand, föremål för eventuell
ändring).
 Mötet avslutades
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Mötessekreterare:
Åsa Wängdahl
……………………………………………………………………..
Justeras:
Anna Steffenburg (mötesordförande) Godkänt 2018-03-26 (mail)
……………………………………………………………………..
Mona Pettersson (mötesjusterare) Godkänt 2018-03-26 (mail)
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