Landi Islandshästförening
Protokoll för styrelsemöte 2017-04-11
Närvarande: Anna Steffenburg (ordförande), Martina Andreasson (kassör), Nina Södergren
(suppleant), Yvonne Berg‐Carlsson (suppleant), Åsa Wängdahl (sekreterare)





Mötesordförande ordinarie, mötessekreterare ordinarie.
Mötet öppnades av Anna.
Justeringsman: Nina.
Ekonomi (Martina)
o Ekonomin är god. Stor fodran från SIF att vänta för medlemsavgifter.
o Antal medlemmar: 227, ett antal ej betalat (får ligga kvar obetalda).
o Reseersättning tävlingsfunktionärer höjning. Beslut: funktionärers reseersättning
halvdag 150 kr, heldag 250 kr.
o Swish för Landi, Åsa kollar igen och även kollat med Vestur. Kostar 1,5 kr/överföring i
Swedbank + trolig initialkostnad. Samma för Vestur fast Nordea. Vi avvaktar tills vidare.
o Försäkringar, ”utredning” vilar (Anna).
o Wordpress‐utgift 13 EUR att vänta (dras från Nina T:s konto) om ej Wordpress sägs upp
före 11/5. Se beslut om hemsida längre ner.
o Åsa jobbar för att vi skall kunna få SISU‐bidrag: lär‐grupper och fakturabetalning för
instruktörer. Åsa har kontakt med SISU‐konsulet Thomas Hagelberg för detta. SISU‐listor
skall skrivas på utav ”ledare”.
o Landi kan också få LOK‐stöd för ungdomars sportutövande. Åsa kollar med Ann/Sandra
om de har gjort något i frågan.
 SIF
o SIFs Riksårsmöte 18/3 Bromma, Åsas rapport redan utskickad via mail till styrelsen. Inga
frågor.
o SIFs nya hemsida på IdrottOnline på g, ej ännu sjösatt (går att nå via länk på nuvarande
hemsidan, under Kontakt/Länkar).
o Åsa har skickat Landi‐bild till SIFs nya hemsidan. Ingen respons från SIF.
 Vestur
o Årsmöte 12/3 Säve, Åsas rapport redan utskickad via mail till styrelsen. Åsa nämnde
speciellt:
 att Helga Haraldsdotter från Landi är kassör i Vestur, Åsa är suppleant. Yrsa
Danielsson var på förslag att vara ungdomsrepresentant men kunde inte ta på sig
detta.
 Att styrelsen får i uppdrag att ta fram förslag på hur Vestur skall kunna få in
pengar, t.ex. genom medlemsavgift.
o Åsa rapporterade från Vesturs styrelsemöte 2017‐04‐06, i urval:
 Verksamhetsplan saknas, skall skrivas
 att ungdomsbidrag från Göteborgs kommun inte går att få längre pga för få
ungdomar nu när Vestur förlorat fyra klubbar. Det kostar nu för ungdomar att
nyttja banan.
 Hemsidan måste uppdateras, Mats Adler kan göra det, Helga och Åsa skall ge
input till honom vad som är viktigast att få med. Önskemål: banbokning via
hemsidan. Åsa kolla med Ann om vad hon tycker.
 Baskurs blev full och uppskattad, ny baskurs till hösten/vintern.
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Förslag på domarsekreterarkurs light (Falkis modell), Lena kontaktar Barbro B.
Arrendeavtalet för GHP‐området nu på 5 år, för kort, förhandlingar om 30 år
pågår (förutsättningar för satsningar)
 Medlemsavgifter för att få pengar till GHP? Nej inte bra, de som utnyttjar
banor/området skall få betala.
 VSM, planeringsmöte 10/4, planering sent ute
 Antikrundan, inte en Vestur‐tävling, inte en Landi‐tävling, privat initiativ
 Arbetsgrupper/intresseområden/kommittéer
o Tävling
 Påsktävlingen. Funktionärsschemat nästan fullt. Ändringar för tävlande frysta
idag.
 Landi/Sigur‐tävlingen, svårt att få tag på Johannes, två separata tävlingar istället
för en. Anna och Martina tar tag i detta efter påsk, för att få kläm på vad som
händer.
 Prisrosetter med ny logga, Martina har fixat
 Funktionärschema, ny modell på försök på påsktävlingen. Lunchlista i caféet för
avbockning av funktionärsluncher.
 Strykningar på tävling, tillbakabetalning via Payson väldigt smidigt, men
betalningen får inte vara för gammal. Förslag: Inte öppna tävlingar innan 2
månader innan för att underlätta med Payson.
 Sandra undrar: Sommartävling på Skansen? Förslag: 19/8 eller 20/8. Anna
kontaktar Sandra.
o Fritid
 Uteritt i Ale, 8 deltagare, mycket lyckad.
 Uteritt 7/5 Bredfjället, Cecilia Trolin ansvarar.
 Uteritter preliminärt: juni i Stenungsund, juli på Orust
o Utbildning
 Domarsekreterarutbildning, SIFs 2‐dagars, Nina kontakt med SIF. Nina+Åsa kolla
intresset att Landi ordnar detta.
o Ungdom
 Ungdomsgruppen, vad har genomförts och vad är planerat? Åsa kontaktar
Ann/Sandra. Behövs för SISU och LOK‐bidrag.
 Ungdomslägret, förslag och budget inkommit från Kina. Beslut: Landi sponsrar
med 875 kr/ungdom på lägret. OBS! Beloppet ändrat från 1000 till 875 efter
styrelsemötet, eftersom äskandet från Kina L‐S via mail till Anna var på detta
belopp (förutsatt 10 ungdomar). Datum ej bestämt, men kolla så det inte
krockar med andra ungdomsaktiviteter (Vesturs ungdomsläger första helgen i
juli).
 Fortfarande ingen ungdomsrepresentant i styreslen. Kan Ann eller Sandra hitta
någon i ungdomsgruppen?
o Avel
 Föreläsning SIF Avel 23/3, Ingela Carlsson ordnade, ca 25 deltagare, mycket
lyckat.

2

Landi Islandshästförening
Protokoll för styrelsemöte 2017-04-11


o

Avelsvisarkurs, blir av 22‐23/4 trots något klent intresse speciellt med häst. Ann
ansvarar. SISU‐bidrag kan förmodligen fås, Åsa kontaktar Ann.
Kommunikation
 Nyhetsbrev. Beslut: Åsa skriver och skickar nyhetsbrev nr 2 med saker på g.
Separata mailutskick kan också göras för separat aktivitet (som Martina gjort för
avselvisarkursen).
 Föreningskläder, går nu att köpa via klisterdekaler.se. Åsa har beställt grå
cardigan och grön t‐shirt (som hon hade på sig). Skall Landis styrelse få var sitt
klädesplagg? Något som syns. Beslut: Styrelsen skall få cardigan eller
collegetröja (antingen röd cardigan med vitt ryggtryck eller röd collegetröja med
vitt ryggtryck). Vilket bestäms på nästa möte (då förhoppningsvis Ann, Linda och
Sandra kan ha tyckt till).
 Hemsida uppbyggnad i IdrottOnline på börjat av Åsa, som nu gått grundkurs via
SISU (troligen betalar också SISU för denna kurs). Diskussion om vi skall lämna
Wordpress och satsa på IOL. Beslut: Vi satsar på hemsida IOL. Åsa ser till så allt
som finns på Wordpress också kommer över i IOL. Martina hjälper till med att
flytta landi.se‐adressen (via one.com). Bilder (foton) önskas för att få en mer
levande sida! Åsa vill också ha förslag på IOL‐sidor som är ”snygga”.
 Sponsorer på hemsidan, kvar eller inte? Eftersom Ann och Linda inte har varit
med på mötena och inte har kommunicerat vilka sponsorer Landi har, tar vi bort
alla sponsorer från hemsidan.
 Flaggor, 25 supporterflaggor 70*100 cm finns nu att tillgå. Åsa syr i öglor i alla
hörn för lättare uppsättning. De som anordnar aktivitet kan få några flaggor för
vägvisning och att Landis syns i allmänhet.
 Landis hemort på IOL = Orust.

 Övrigt
o Mail har inkommit om Landi vill vara med i en enkät om träningsvanor. Vi avstår.
 Nästa styrelsemöte: 9/5 18:30 hos Nina.
 Mötet avslutades

Åsa Wängdahl
……………………………………………………………………..
Åsa Wängdahl (mötessekreterare)
Anna Steffenburg
……………………………………………………………………..
Anna Steffenburg (mötesordförande, justerare)

Nina Södergren
……………………………………………………………………..
Nina Södergren (justerare)
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