Landi Islandshästförening
Protokoll för styrelsemöte 2017-05-09
Närvarande: Anna Steffenburg (ordförande), Martina Andreasson (kassör), Ann Kruse (ledamot), Nina
Södergren (suppleant), Åsa Wängdahl (sekreterare)





Mötesordförande ordinarie, mötessekreterare ordinarie.
Mötet öppnades av Anna.
Justeringsman: Martina.
Ekonomi (Martina)
o Swish för Landi, Martina kollat med Swedbank igen: 900 kr/år + 1,50 kr/transaktion. Vi
avvaktar Swish tills vidare.
o SISU‐bidrag. Har skickat in deltagarlistor till några föredrag/lärtillfällen, samt
fakturadresser lämnat till föreläsare/instruktörer till SISU‐konsulenten.
o LOK‐stöd skall sökas för ungdomsaktiviteter, Åsa administrerar.
 SIF
o SIFs nya hemsida på IdrottOnline är sjösatt, men verkar ännu inte helt ok.
o Åsa har skickat flera Landi‐bilder till SIFs nya hemsida till Wink design (som administrerar
hemsidan).
 Vestur
o Åsa rapporterade från Vesturs styrelsemöte 2017‐05‐08, i urval:
 VSM utvärdering
 Veterinär med på domarmöte (för bättre kommunikation)
 Protestbehandling i collecting ring (exempel på mindre bra hantering på
VSM)
 Ekonomin bra för VSM pga boxekonomin med 30 000 kr plus
 Säve flygplatshotell vissa (frukost‐)klagomål
o Vestur planerar för
 Baskurs i hästkännedom 14‐15/10
 ”Domarsekreterare light”, (Barbro B koncept), troligen halvdag i oktober
o Vestur anordnar ungdomsläger 30/6‐2/7
o Tävlingar
 Passtävlingen 3/6 ställs in pga domarbrist.
 Pernilla H:s kvälls SM‐kvals‐tävling 7/6 kan gå i Vesturs namn.
 Hösttävling 2/9
 Planering starta i juni (Martina och/eller Ann kan beroende på datum)
 Funktionärer från lokalklubbarna efter storlek
o Banorna Säve
 Ann Kruse sköter bokningarna jättebra men en synlig kalender med privata
bokningar skulle vara bra
 Diskussioner om
 exklusiv, obegränsad tillgång till banan efter bokning
 återställande av banor efter användande
 skyltning (förhindra obehörigt användande)
 Arbetsgrupper/intresseområden/kommittéer
o Tävling
 GK‐kvalet 14/5
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 Funktionärer saknas
 Food truck för lunch
 Veterinär löst
Landi/Sigur‐tävlingen 27‐28/
 En tävling (finaler dag 2)
 Landi ha hand om veterinär och boxar
 Inbjudan saknas samt funktinärsschema
Skansen sommartävling, troligen 19/8 eller 20/8, Sandra skall kolla (Anna har
pratat med henne)
Prisrosetter med ny logga, Martina har fixat
Priser på tävlingar, ingen orkar jaga sponsorer. Annars kan vi satsa på lite andra
priser som godis, Landi‐logga‐prylar. Nina kollar på ”reklamprylar” som kan ha
Landi‐logga (kommunikation med styrelsen via FB).
Nya vandiringspriser till KM? Anna kollar alternativ. Tävlingsgruppen tar fram
nytt koncept i uppdelning av klubbmästare.

Fritid


Uteritter
 7/5 inställd pga kvarka
 4/6 blir Bredfjället istället (Cecilia T)
 2/7 i Stenungssund (Carolina)
Utbildning
 Domarsekreterarutbildning, SIFs 2‐dagars, Nina kollar på detta mer för eventuellt
ha en sådan till hösten. Kräver troligen deltagare från andra lokalföreningar för
att det skall bli ekonomi.
Ungdom
 Ungdomsgruppen, få deltagare trots stort intresse. Nästa träningstillfälle 23/5
klockan 18.
 Beslut: Ungdomar som deltager och lag‐SM får t‐shirt plus 500 kr i bidrag.
 Ungdomslägret hos Kina 9‐11/6. Åsa kontaktar Kina angående SISU/LOK‐bidrag,
lag‐SM‐bidrag (se ovan) och flaggor.
Avel
 Avelsvisarkurs, 22‐23/4, lyckad trots några bortfall av hästar. Förhoppningsvis går
denna ändå plus pga bidrag.
Kommunikation
 Nyhetsbrev skickat (av Åsa).
 Landis hemsida på IOL ”färdig” för idrifttagande, men tekniska problem med att
dirigera om landis.se. Åsa tar detta med sin man, i samarbete med Martina (som
försökt flytta tidigare).
 Föreningskläder.
 Beslut (nytt istället för förra mötet): Styrelsen får var sin svart cardigan
med vit Landi‐logga på ryggen. Martina ombesörjer detta.
 Beslut: Alla som representerar Landi på något SM 2017 skall få en svart t‐
shirt med Landi‐logga fram och ”SM 2017” bak. Åsa kollar hur detta kan
ordnas hos Myrstens grafik.
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 Nästa styrelsemöte: 13/6 18:30 hos Ann.
 Mötet avslutades

Åsa Wängdahl
……………………………………………………………………..
Åsa Wängdahl (mötessekreterare)

TÇÇt fàxyyxÇuâÜz
……………………………………………………………………..
Anna Steffenburg (mötesordförande, justerare)

Martina Andreasson
……………………………………………………………………..
Martina Andreasson (justerare)
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