Landi Islandshästförening ‐ Verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2017

Verksamhetsberättelse
för verksamhetsåret 2017
2017 har varit ett år med många Landi‐arrangerade aktiviteter och ett ökande antal medlemmar.

Styrelsen 2017
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot, ungdom
Suppleant
Suppleant
Suppleant

Anna Steffenburg
Linda Moskajärvi
Martina Andreasson
Åsa Wängdahl
Sandra Nilsson
Ann Kruse
Vakant
Yvonne Bergh Carlsson
Nina Södergran
Vakant

Revisorer
Revisor
Revisorsuppleant

Susanne Lundell
Vakant

Valberedning
Valberedning

Helen Andreasson

Styrelsemöten
Styrelsen har haft sju protokollförda möten 2017, plus årsförberedande och konstituerande
styrelsemöten i samband med årsmötet i februari 2017. Protokoll, med eventuella bilagor, finns
publicerade på Landis hemsida (under Landi/Föreningsdokument).

Medlemmar
Landi hade 246 medlemmar vid årsskiftet 2017‐2018.

Tävlingar
Tävlingskommittén har bestått av Martina Andreasson, Ann Kruse, Linda Moskajärvi, Sandra Nilsson,
Anna Steffenburg. Mikaela Andreasson och Katie Grün‐Eriksson har tillslutit under året.
Följande tävlingar arrangerades av Landi under 2017:
2016‐04‐17 Påsktävling, Säve
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2016‐05‐14 Gæðingakeppni SM‐kval, Säve
2016‐05‐27‐28 Landi/Sigur regional, Säve
2016‐08‐20 Sommartävling, Väne‐Ryr
2016‐10‐07 Klubbmästerskap, Säve
Alla tävlingar har varit mycket populära och mestadels fullbokade förutom klubbmästerskapet som
kortades ner till en istället för två dagar.

Klubbmästare
Junior
Melinda Lindahl
Young rider Evalotta Olofsson
Senior
Ann Kruse
Nya vandringspriser i form av fina keramikhästar har köpts in från Skomakarns. Klubbmästarna ovan
fick de första inteckningarna i dessa. De gamla vandringspriserna har tillfallit de som har haft flest
inteckningar i desamma.

Fritidsaktiviteter
Uteritter
Landi har ordnat fyra uteritter 2017 (skulle varit fem men en blev inställd pga kvarka). Uteritterna har
planerats och letts av lokala medlemmar, tack för detta!
2017‐04‐02 Bohus Ale, 8 deltagare
2017‐06‐04 Bredfjället Ljungskile, 11 deltagare
2017‐07‐02 St. Hällungen Ucklum, 6 deltagare
2017‐09‐03 Henån Orust, 23 (!) deltagare
2017‐09‐16 Strandritt, Stråvalla Frillesås, 7 deltagare

Handarbetskvällar/”stickjunta”
Handarbetsintresserade (eller bara sällskapssjuka) islandshästintresserade har samlats ett flertal
kvällar under våren och hösten hos Carolina Pihlblad i Spekeröd. Tack för detta initiativ Carolina!

Utbildningsaktiviteter
Föreläsning
Anna Rudbeck häll en mycket uppskattad föreläsning om ”Tjocka hästar” i samband med årsmötet i
februari 2017.

Tömkörningsclinic
Malin Elmgren höll en uppskattad tömkörningsclinic 10/6 i samband med ungdomslägret i
Tanumhede.

Tävlingsteori
Landi ordnade kurs i Tävlingsteori (f.d. Domarsekreterare steg 1) med läraren Åsa William 4‐5/11.
Kursen är en officiell SIF‐kurs på två dagar, och ligger till grund för vidareutbildning inom
tävlingsområdet. Kursen hölls i Uddevalla, och nio personer deltog.
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Ungdomsaktiviteter
Ungdomsridläger
Landis ”traditionella” ungdomsridläger hölls hos Kina Larsson‐Ström i Tanum 9‐11/6. Landi sponsrade
lägret och 10 ungdomar deltog.

Ungdomsträningar
2017 var tänkt som ett ungdomssatsningsår, men tyvärr har bara en speciell ungdomsträning blivit av
under året, pga för dåligt intresse.

Avelsaktiviteter
Avelsföreläsning
Föreläsning om SIF avelssektions arbete hälls av Heimir Gunnarsson 23/3 i Forsahälla bygdegård
söder om Uddevalla. Ett 25‐tal deltagare lyssnade och ställde frågor.

Avelsvisarkurs
22‐23/4 ordnades avelsvisningskurs på Säve. Både teoretiskt och praktiska moment ingick, och lärare
Nina Bergholz och Eyjolfur Thorsteinsson (var sin dag).

Kommunikation
Landis mail
Landis mail, kontakta‐landi@live.se, är Landis officiell kontaktyta för de som vill komma i kontakt
med Landi. Landis styrelse har ett gemensamt ansvar för att sköta denna brevlåda.

Hemsida och IdrottOnline
I och med att Svenska Islandshästförbundet samarbetar med Ridsportförbundet (RF), som ingår i
Riksidrottsförbundet, har lokalklubbarna fått möjlighet att utnyttja RF:s webportal IdrottOnline (IOL)
för lokalförenings hemsida. Landis hemsida www.landi.se har utveckats och flyttats till IOL under
2017. Även medlemshanteringen sker i IdrottOnline. Hemsidan är Landis huvudkommunikationskanal
för information till medlemmarna. Hemsidesansvarig är Åsa Wängdahl och medlemsregisteransvarig
är Martina Andreasson.

Nyhetsbrev
Fyra nyhetsbrev har det blivit från Landis styrelse till medlemmarna under 2017. Nyhetsbrevet
skickas via mail till de medlemmar som har mailadress i medlemsregistret. Det är viktigt att hålla
mailadressen uppdaterad i IdrottOnline!

Facebook
Landis Facebook‐grupp ”Landi Islandshästförening” har varit en snabb och interaktiv
kommunikationskanal. Alla islandshästvänner, även icke‐medlemmar är välkomna att vara
medlemmar i gruppen.
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Enkät
I slutet av 2017 skickades en enkät ut till alla medlemmar som har mailadress i medlemsregistret, för
att styrelsen skall få reda på vad medlemmarna vill ha ut av sin förening, hur man vill kommunicera
med Landi och vilket engagemang man kan tänka sig.

Övrigt
Föreningskläder
Landi började ett samarbete med Myrstens grafik för försäljning av föreningskläder med nya loggan.

Flaggor
S.k. supporterflaggor med Landis logga har införskaffats, och kan lånas då man representerar Landi
eller ordnar någon Landi‐aktivitet som behöver vägsvisas t.ex.

Reklamprylar
Vattenflaskor och nyckelband med Landis logga har också införskaffats, att användas till priser m.m.

Slutord
Landis styrelse vill tacka alla medlemmar som deltagit och engagerat sig i de aktiviteter som Landi
anordnat.
Styrelsen vill också tacka alla de som representerat Landi på stora som mindre tävlingar 2017.
Mvh
Landis styrelse
Februari 2018
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