Landi Islandshästförening
Protokoll för konstituerande styrelsemöte 2017-02-05
Närvarande: Anna (ordförande), Linda (vice ordförande), Martina (kassör), Sandra (ledamot), Nina
(suppleant), Åsa (sekreterare)
Plats: Skansens gård, Väne-Ryr
 Mötet öppnades av Anna.
 En justeringsman utses, att jämte mötesordförande justera protokollet: Sandra
 Klargörande av styrelseposterna 2017.
o Ordförande: Anna Steffenburg (nyval, ett år)
o Vice ordförande: Linda Moskajärvi (kvarstår, ett år kvar)
o Kassör : Martina Andreasson (omval, två år)
o Sekreterare: Åsa Wängdahl (kvarstår, ett år kvar)
o Ledamot: Sandra Nilsson (nyval, två år)
o Ledamot: Ann Kruse (fyllnadsval för Anna, ett år)
o Ungdomsledamot: vakant
o Suppleant: Yvonne Berg Carlsson (kvartstår, 1 år kvar)
o Suppleant: Nina Söderberg (nyval, 1 år)
 Tecknande av firman. För Landi islandshästförening tecknar ordförande Anna Steffenburg och
kassör Martina Andreasson firman var och en för sig. Styrelsen kan om behov uppstår ändra på
detta.
 Övriga val/klargörande/beslut om ansvarig(a)
o Kontaktar SIF med ny ordförande och vilka som skall finnas för mottagande av SIF-mail
(Landis mail skall alltid vara det men även t.ex. ordföranden kan vara mottagare).
Anna.
o Vem som bevakar Landis maillåda.
I första hand Martina, men vem som helst i styrelsen kan gå in och kolla och svara på
mail.
o Vem som administrerar Facebookgrupp Landi Islandshästförening.
Linda och Martina.
o Vem som administrerar Facebookgrupp Landi Islandshästförening – styrelsegruppen,
samt uppdaterar den så att endast ingående i styrelsen ingår i gruppen.
Linda och Martina.
o Vem som ansvarar för hemsidan, samt uppdaterar den med nya styrelsen och andra
representanter som bör finnas angivna där, samt övriga uppdateringar till följd av
årsmötet.
Åsa.
o Huvudansvariga för kommittéer/arbetsgrupper (övriga personer kan fastställas på
kommande styrelsemöten eller vara flexibelt), samt ansvariga för FB-grupper eller andra
kommunikationskanaler för respektive område
 Tävling: Linda
 Fritid: Åsa
 Utbildning: Nina
 Ungdom: Sandra
 Avel: Ann (frånvarande)
 Kommunikation: Anna
o Ordförande skall kontakta SIFs Facebookgrupp för ordförande, för att ersätta föregående
Landi-ordförande.
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Anna. Martina och Linda är med där, kan tas bort.
o Eventuella andra val som behöver hanteras omgående.
Motioner från Landi till Vesturs årsmöte.
Inga.
Motioner från Landi till SIFs riksårsmöte
Inga.
Eventuella akuta styrelsefrågor
Inga.
Nästa (ordinarie) styrelsemöte.
4/3 klockan 10 hos Sandra, Väne-Ryr. Standardagenda, skall läggas på hemsidan.
Mötet avslutas

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

Anna Steffenburg
……………………………………………………………………..
Anna Stefenburg (mötesordförande, justerare)

Sandra Nilsson
……………………………………………………………………..
Sandra Nilsson (justerare)
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