Landi Islandshästförening - Verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2018

Landi Islandshästförening
Verksamhetsberättelse
för verksamhetsåret 2018
Förtroendevalda 2018
Styrelsen
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot, ungdom
Suppleant
Suppleant
Suppleant

Anna Steffenburg (ansvarig för sektion Utbildning)
Linda Moskajärvi (Tävling)
Martina Andreasson
Åsa Wängdahl (Kommunikation)
Mona Pettersson (Avel)
Cecilia Trolin (Fritid)
Eva-Lena Olofsson (Ungdom)
Yvonne Bergh Carlsson (Fritid)
Helena Olofsson (Ungdom)
Katie Grün-Eriksson (Tävling)

Revisorer
Revisor
Revisorssuppleant

Marie Lundgren Sundegren
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Valberedning
Valberedning

Nina Södergren (sammankallande), Ann Kruse, Sandra Nilsson

Styrelsemöten
Styrelsen har haft sju protokollförda möten under verksamhetsåret 2018 och ett
verksamhetsutvecklingsmöte i december 2018. Ett årsföreberedande möte hölls i januari 2018 och
ett kortare konstituerande styrelsemöten hölls direkt efter årsmötet 4/2 2018. Protokoll, med
eventuella bilagor, finns publicerade på Landis hemsida (under Landi/Föreningsdokument). Ett av de
ordinarie styrelsemötena har varit telefonmöte.

Medlemmar
Landi hade 225 medlemmar vid årsskiftet 2018-2019, varav 39 ungdomar under 20 år.

Tävlingar
Tävlingskommitté
Tävlingskommittén har bestått av Ann Kruse, Linda Moskajärvi, Sandra Nilsson, Anna Steffenburg.
Mikaela Andreasson och Katie Grün-Eriksson.
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Tävlingar
Följande tävlingar arrangerades av Landi under 2018:
Påsktävling 2018-04-19, Säve
Gæðingakeppni SM-kval 2018-05-19, Säve
Nivå 2-tävling tillsammans med Sigur 2018-06-16-17, Säve
Klubbmästerskap 2018-09-23, Säve
Alla tävlingar har varit mycket populära och mestadels fullbokade förutom klubbmästerskapet som
kortades ner till en istället för två dagar och dessutom fick flyttas en dag på grund av dåligt väder.
Noteras kan att de flesta i tävlingskommittén valde att lämna densamma efter klubbmästerskapet.

Klubbmästare
Junior
Young rider
Senior

Liza Helltén
Evelina Hasselgren
Susanne Thell

Fritidsaktiviteter
Uteritter
Landi har ordnat flera uteritter 2018. Uteritterna har planerats och letts av lokala medlemmar, tack
för detta!
2018-04-08 Tjörn
2018-04-21 Strandritt Stråvalla strand
2018-08-18 Uddevalla
2018-09-15 Hjärtum
2018-09-30 Strandritt Stråvalla strand

Ridhelg på Kinnekulle
I slutet maj ordnade Landi en ridhelg med övernattning på ”Bed&Box” på Kinnekulle (sydöst om
Vänern). Nio Landi-medlemmar hade två oförglömliga dagar där. (Se reportage i Islandshästen nr 4
2018).

Handarbetskvällar/”stickjunta”
Handarbets- och islandshästintresserade (eller bara sällskapssjuka) har samlats ett antal
onsdagskvällar under våren och hösten hos Carolina Pihlblad i Spekeröd. Alltid lika trevligt hos
Carolina!

Landi-dag
Den planerade Landi-dagen i november 2018 sköts på framtiden.

Utbildningsaktiviteter
Föreläsning
Anna Rudbeck häll en mycket uppskattad föreläsning om ämnet ”Träna hästar med förstånd” i
samband med årsmötet i februari 2018.

Utökat B-körkort
Landi sponsrade en grupp medlemmar som tog utökat B-körkort under våren 2018. Grattis till er!
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Ungdomsaktiviteter
Ungdomsridläger
Landis ”traditionella” ungdomsridläger hölls hos Kina Larsson-Ström i Tanum 29/6-1/7. Landi
sponsrade lägret och 10 ungdomar deltog.

Ungdomsträningar
Två ungdomsdagar blev tyvärr inställda pga olika anledningar, men 3/10 genomfördes en
ungdomsträningsdag med tränare Helen Gustavsson som instruktör, sju ungdomar deltog.

Avelsaktiviteter
Föl- och unghästmönstring
14/10 2018 ordnade Landi en föl- och unghästmönstring med domare Nina Bergholz. 13 föl och
unghästar visade upp sig i stall Råsseröds ridhus. SISU-bidrag gjorde denna mönstring mycket
prisvärd för de deltagande och det var generöst med sponsorpriser.

Kommunikation
Landis mail
Landis mail, landi@landi.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
Landis hemsida www.landi.se ligger i IdrottOnline där även medlemsregistret hålls. Hemsidan är
Landis huvudkommunikationskanal för information till medlemmarna. Hemsidesansvarig är
sekreterare Åsa Wängdahl och medlemsregisteransvarig är kassör Martina Andreasson.

Nyhetsbrev
Fyra nyhetsbrev har det blivit från Landis styrelse till medlemmarna under 2018. Nyhetsbrevet
skickas via mail till de medlemmar som har mailadress i medlemsregistret. Det är viktigt att hålla
mailadressen uppdaterad i IdrottOnline!

Facebook
Landi har en Facebook-grupp ”Landi Islandshästförening” är öppen för alla att ansöka medlemskap i.
Den är en snabb och interaktiv kommunikationskanal som kompletterar hemsidan.

Övrigt
Föreningskläder
Landis föreningskläder säljs i samarbete med Myrstens grafik.

Slutord
Landis styrelse vill tacka alla medlemmar som deltagit och engagerat sig i de aktiviteter som Landi
anordnat under verksamhetsåret 2018.
Styrelsen vill också tacka alla de som representerat Landi på stora som mindre tävlingar 2018.
Hälsningar
Landis styrelse
Januari 2019
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