Landi Islandshästförening
Protokoll för styrelsemöte 2017-03-01
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: Martina.
Ekonomi (Martina)
o Ekonomin är god.
o Swish. Kostar 2 kr/överföring i Swedbank. För dyrt, frågan om att ansvända Swish
bordläggs.
o Försäkringar. Anna har inte hunnit kolla om Landi behöver en egen olycksfallsförsäkring
förutom den som SIF tecknat med Länsförsäkringar (samma bolag som Landis). Anna
kontaktar Länsförsäkringar.
o Många tillkommande medlemmar. Medlemmar som inte betalat sin medlemsavgift, ca
18 har inte betalat 2017. Martina har koll, men avvaktar lite till innan de avförs som
medlemmar.
 SIF
o SIFs Riksårsmöte 18/3 Bromma
 Åsa åker, anmäler sig till SIF. Kollar om Dan Nyberg skall dit också. Fullmakter
skrivs under av Anna,
 Årsmöteshandlingar kommit med mailen, men ännu inte propsoitioner (har
troligen kommit men inte lästs än). Åsa kollar.
 Reseersättning för ombud betalas till viss del av SIF efter ansökan.
 Fler representanter efterlysning, Åsa gör detta via FB och hemsida.
 Ungdomsmöte 18/3 före årsmötet, troligen ingen representant för Landi. Åsa
pushar detta till Ann och Sandra.
o SIF villa ha Landi‐bild till nya hemsidan. Åsa skickar den som Yvonne tog med sin mobil
från uteritten från förra sommaren om den funkar.
 Vestur
o Årsmöte 12/3 Säve, med föredrag efteråt
 Årsmöteshandlingar har kommit på mail
 Representanter: Linda, Anna, Sandra och Åsa
 Åsa har anmält dessa ovan
 Fullmakter påskrivna
 Åsa efterfrågar samordning av aktiviteter för klubbar inom Versur
 Arbetsgrupper/intresseområden/kommittéer
o Tävling
 Påsktävlingen är full
 GK‐kval anmälningarna flödar in
 Sigur/Landi‐tävlingen
 Information till hemsidan från Martina till Åsa
 Anmälningar kommer fler nu när VSM tagit bort 2‐klasserna
 ”Antikrundan”
 Inte Landi‐arrangemang (troligen Vestur‐arrangemang)
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o

o

o

o

 Krockar med GK‐kval och Axvalla‐invigning
Prisrosetter med ny logga, Martina fixar
Domarvode moms (från SIF på mail), har Landi redan
Funktionärer, funktionärschema, fortfarande problem, och idétorka. Beskriva
rollerna bättre på hemsida och/eller i funktionärsschemat? Vi avvaktar och ser
hur det går på tävlingarna framöver.
Tävlingslicenser, nya systemet för hantering verkar försenat (enligt SIFs
ordförande FB‐grupp), problem med överföring av data från gamla systemet.

Fritid





Kontaktperson= Anna (inte Åsa)
Uteritter, första söndagen i varje månad april‐juli
Första en vår‐ritt i Ale, Åsa ansvarar
Kommande uteritter hoppas vi hitta olika ansvarig för genom direktförfrågan hos
sådana som vi vet är intresserade av uteritter.
 Idé: långritt runt sjön Skagern eller på Kinnekulle.
Utbildning
 Finns intresse för Tölt‐in‐Harmony? Vi avvaktar, men kan gå ut med förfrågan.
 Domarsekreterarkurs. Kommer SIF ordna någon (ingen finns i
verksamhetsplanen). Vestur?
 Clinics brukar vara populärt, kanske Landi skall ordna?
 Föredrag, också populärt.
Ungdom
 Landis första ungdomsträff i den nya satsningen 9/3 hos Ann.
 SIFs Ungdomsträff (se under SIF ovan).
 SIF erbjuder Lagledarutbildning SIF 8/4, Åsa informerar Ann och Sandra.
 SIF erbjuder Ungdomsledarutbildning 20‐21/3 + 27‐28/4, Åsa informerar Ann och
Sandra.
 LOK‐stöd för ungdomsträffarna. Åsa påminner Anna och Sandra.
Avel
 Föreläsning SIF Avel 23/3, Ingela Carlsson ordnar allt.
 Avelsvisarkurs, Ann ansvarar. Vi diskuterade upplägget och kostnad. Vi hade
några förändringar i konceptet:






o

Max 12 deltagare med häst och 12 utan häst. Ger lite mer
möjlighet till bra ekonomi.
Beslut: Landi sponsrar Landi‐medlemmar med häst med 200 kr och
de utan häst med 100 kr. Blir alltså 1700/1500 respektive 500/400
kr för deltagende på kursen.
Det finns viss risk till förlust (?), men ett minsta antal deltagare
måste bestämmas, så Landi inte går för mycket back. Vi pratade
om minst 8 stycken med häst och 6 utan.
Sista anmälningsdag måste anges, förslag 9/4 , beror på när senast
Nina/Eyjo måste avbokas om för få deltagare.
Skulle kursen bli full och Landi kan få en vinst pratade vi om att
Landi kan bjuda på "köplunch" t.ex., eller att ha en lägre kursavgift.

Kommunikation
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Åsa kontaktperson (inte Anna).
Nyhetsbrev, vi tittade på första utkast för nr 2. Beslut: Åsa skriver och skickar per
mail
Enkät, vi avvaktar med den tills det känns som mer behov.
Ny hemsida skall byggas upp i IdrottOnline, Åsa kan tänka sig att gå kurs om
hemsidesbygge. Beslut: Landi bekostar två kurser för Åsa, 500 kr/st.
Sponsorer på hemsidan, kvar eller inte? Eftersom Ann och Linda har mest koll
och inte var med på mötet avvaktar vi borttag.
Viktigt att alla Landi‐relaterad info kommer till Åsa för utlägg på hemsidan. Och
att vi alltid påpekar för medlemmar att info finns att hämta där. Bara hälften av
medlemmarna är med i Landis FB‐grupp så därför kan vi inte lita på att info där
når alla.
Profilkläder. Klisterdekaler.se kan ”sköta allt” och vi kan länka dit från vår
hemsida. Logga‐arbetsgruppen har gjort förslag som vi antog med t‐shirt, piké,
mössa, collegetröja med och utan dragkedja (förutom färger på college/zip‐tröja
som vi sa på mötet kan vara svart, röd eller grå). Vi avvaktar med jacka eftersom
vi gärna vill hitta modeller med dubbeldragkedja. Beslut: Vi startar samarbete
med Klisterdekaler. Landi lägger inte på någon extra egen vinst på klädpriserna.
Flaggor och skyltar. Förslag på 25 tunna supporterflaggor 70*100 cm från
mera.se, kostnad ca 3000 kr. Kan användas både ”att ta med” och för skyltning.
Beslut: Vi kör på förslaget, Åsa kan gå vidare.

 Övrigt
o Vi bör ha koll på om de som deltar på aktiviteter är medlemmar eller inte. Medlemslista
tas enkelt ut ur IdrottOnlie (Martina eller Åsa).
o Nina mailadress? Behövs inte, telenummer räcker.
o Hrafna‐flocki ny förening i Kungsbacka?
 Nästa styrelsemöte bestämde vi inget datum för, men någon kväll i vecka 14‐15. Anna kollar med
Ann, Linda och Sandra.
 Mötet avslutades

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

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