Landi Islandshästförening
Protokoll för konstituerande styrelsemöte 2018-02-04
Närvarande: Anna Steffenburg, Linda Moskajärvi, Martina Andreasson , Yvonne Bergh-Carlsson,
Helena Olofsson, Mona Pettersson, Cecilia Trolin, Åsa Wängdahl
Plats: Rimnershallen, Uddevalla





Mötesordförande och mötessekreterare ordinarie (Anna och Åsa).
Mötet öppnades av Anna.
Justeringsman: Helena
Klargörande av styrelseposterna, vem som har vilken post, samt kort presentation av var och en.
o Anna Steffenburg, ordförande 1 år, Diseröd (norr om Kungälv)
o Linda Moskajärvi, vice ordförande 2 år, Upphärad
o Yvonne Berg-Carlsson, suppleant 1 år, Varekil (Orust)
o Cecilia Trolin, ledamot 1 år (ersätter Sandra), Vassbovik (öster om Ljungskile)
o Helena Olofsson, suppleant 1 år, Ljungskile
o Mona Pettersson, ledamot 2 år, Uddevalla
o Martina Andreasson, kassör 1 år kvar , Skepplanda
o Åsa Wängdahl, sekreterare 2 år, Lödöse
o Frånvarande: Katie Grün-Eriksson, suppleant 1 år, Fiskebäckskil
o Frånvarande: Eva-Lotta Olofsson, ungdomsledamot 1 år, Ljungskile
 Kontaktuppgifter för samtliga styrelsemedlemmar kontrollerades
 Klargörande av vilka som tecknar firman. Ordförande och kassör tecknar firman var och en för
sig. Båda posterna innehas av samma personer som förra året, så ingen ändring mot banken
behövs.
 Övriga val/klargörande/beslut
o Kontaktpersoner för arbetsområden:
 Tävling: Linda och Katie
 Fritid: Cecilia och Yvonne
 Utbildning: Anna
 Ungdom: Helena och Eva-Lotta
 Avel: Mona
 Kommunikation: Åsa
 Webmaster: Åsa
o Vem kontaktar SIF med ny ordförande och vilka som skall finnas för mottagande av SIFmail (Landis mail skall alltid vara det men även t.ex. ordföranden kan vara mottagare).
Ingen ändring behövs eftersom Anna kvarstår som ordförande.
o Vem som bevakar Landis maillådor. Framför allt görs detta av Martina (medlemsfrågor)
och Åsa (diverse anmälningar), men vem som helst i styrelsen kan gå in och läsa mail.
Lösenordet lämnades ut på mötet, men protokollförs inte.
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, webmaster, samt uppdaterar den med nya styrelsen
och andra representanter som bör finnas angivna där, samt övriga uppdateringar till följd
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av årsmötet. Beslut om webmaster skall kallas och deltaga i styrelsemöte. Åsa gör detta
eftersom hon är webmaster (förutom sekreterare).
o Ordförande skall kontakta SIFs Facebookgrupp för lokalföreningarnas ordföranden, för
att ersätta föregående Landi-ordförande. Behövs inte, samma ordförande sitter kvar.
o Beslut om hur kallelse till styrelsemöte skall göras: Via styrelsens Facebook-grupp (Landi
Islandshästförening -. Styrelsen”. Privat evenemang i Facebook kan också användas.
Motioner från Landi till Vesturs årsmöte: Inga
Motioner från Landi till SIFs riksårsmöte: Inga
Eventuella akuta styrelsefrågor som bör tas innan nästa styrelsemöte.
o Sponsring av de Landi-medlemmar som ska ta utökat B-körkort nu i vår i Landis regi.
Beslut: Landi sponsrar sina medlemmar som enligt ovan tar utökat B-körkort med 300
kr.
o Vestur kan komma att begära bidrag från lokalföreningarna, baserat på antal
medlemmar. Landi vill gärna veta vad bidraget skall användas till specifikt. Landi har dock
god ekonomi och kan bidra om man vet till vad.
o Nyhetsbrev. Åsa skriver och skickar ut nummer 1 2018 (innehålla ny styrelse bl.a.).
o När skall medlemsavgiften betalas senast för att inte missa nummer av Islandshästen?
Martina kollar och återkommer till Åsa som kan påminna om detta i nyhetsbrev.
o Ridhelg på Kinnekulle i maj, under planering av Åsa. Ok från styrelsen att gå vidare och
göra en inbjudan/intresseanmälan.
o Strandritt i Fjärås, också på planeringsstadiet, någon gång i april.
o Åsa visade på dokumentet ”Riktlinjer för arbete inom Landi Islandshästförenings
styrelse”. Dokumentet finns på hemsidan, under Föreningsdokument.
Nästa styrelsemöte har vi 25/2 kl. 18 hos Yvonne i Varekil.
Mötet avslutades

Mötessekreterare: Åsa Wängdahl
Justeras
Justering sker genom ”digitalt ok”.
Anna Steffenburg (mötesordförande): ok-at via mail 2018-02-07
Helena Olofsson (justerare): ok-at via mail 2018-02-06
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