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Landi Islandshästförening
Verksamhetsplan 2019
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Allmänt om Landi
Islandshästföreningen Landi är en ideell förening med verksamhet om, kring och med islandshästar.
Verksamhetsområdena är Bohuslän, Dalsland och Götaälvdalen. Landi är öppen för alla som är
intresserade av islandshästar oavsett om man har en egen häst eller inte. Verksamheten skall präglas
av aktiviteter för alla, med det gemensamma intresset för islandshästen i centrum.
Som medlem i Landi får man
 Delta i Landis aktiviteter (kostnadsfritt, reducerad kostnad eller självkostnadspris)
 Representera Landi på tävlingar
 Delta i klubbmästerskap och bli klubbmästare
 Möjlighet att påverka föreningens aktiviteter
 Engagera dig i Landis styrelse
Aktiviteter som Landi anordnar kan vara
 Tävlingar
 Föreläsningar
 Uteritter
 Kurser med och utan häst
 M.m.
Alla initiativ till aktiviteter från Landis medlemmar välkomnas, vare sig de finns i planerna eller inte.
Eftersom Landis ekonomi är god kan Landi komma att sponsra sina medlemmar för många av
aktiviteterna i högre grad än förut. Beslut om sponsring av aktivitet tas på styrelsemöte.

Planer för 2019
Följande är vad som fanns planerat eller på idéstadiet i januari 2019.

Styrelsemöten
Landis styrelse skall träffas minst fem gånger under 2019 för att planera och samordna Landis
aktiviteter och andra initiativ. Styrelsemötena kan vara fysiska såväl som telefon/video-möten. Landis
styrelsemötens datum läggs ut på Landis hemsida och är öppna för alla medlemmar.
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Tävlingsaktiviteter
Tävlingskommitté
Tyvärr finns vid ingående av tävlingssäsongen 2019 ingen tävlingskommitté i Landi, större delen av
densamma valde att sluta 2018. Därför har endast klubbmästerskap planerats inför tävlingssäsongen.
Styrelsen fortsätter att arbeta för att hitta fler personer som kan ingå i en tävlingskommitté.
Redan planlagda tävlingar 2019


29/9 Klubbmästerskap, GHP Säve.

Idéer för 2019




Enklare vår- eller sommartävling, annan plats än Säve.
Antikrundan (50+-tävling).
Enkel kvällstävling.

Utbildningsaktiviteter
Landi har planer på att anordna 2019:
 Ridkurs (redan planerad och genomförd i januari).
 Ovalbaneträning för domare.
 En föreläsning på ett intressant ämne.
 En Working Equitation-kurs.

Ungdomsaktiviteter



Ungdomsridläger.
Ungdomsdag eller kurs.

Fritidsaktiviteter



Minst två uteritter vill Landi arrangera under 2019.
Ambitionen är också att ordna en två-dagars långritt med övernattning, inom eller utom
Landiland.

Avelsaktiviteter
Om intresse finns kan Landi anordna avelsrelaterad utbildning eller kurs.

Kommunikation
Kommunikationskanaler 2019






Landis maillådor: landi@landi.se och tavling@landi.se. Kanaler in till Landi.
Hemsida www.landi.se. Främsta kontaktytan för officiell information från Landi.
Landis Facebook-grupp ”Landi Islandshästförening”, kompletterar de båda ovan, för diskussion
och snabb kommunikation. Andra Facebookgrupper kopplade till Landi finns för specialändamål
(t.ex. Landis styrelse, ungdomsgrupp och tävlingskommitté).
Nyhetsbrev. Även 2019 finns ambitionen att skicka ut flera nyhetsbrev via mail.

Övrigt
Föreningskläder
Föreningskläder kan fortsatt köpas via Myrstens grafik.
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Samarbete med andra lokalföreningar
Landi skulle vilja anordna fler aktiviteter i samarbete med andra lokalföreningar. Förhoppningsvis kan
någon sådan komma till stånd 2019.
Med önskan om ett aktivt 2019
Landis styrelse
Januari 2019
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