Landi Islandshästförening
Protokoll för styrelsemöte 2018-05-31
Närvarande: Anna Steffenburg, Cissi Trolin, Åsa Wängdahl
Plats: Hos Cissi





Mötesordförande ordinarie, mötessekreterare ordinarie.
Mötet öppnades av Anna.
Justeringsman: Cissi.
Ekonomi . Kassör Martina var inte närvarande, men hade lämnat rapport.
o 213 medlemmar, registret rensat från de som inte betalat medlemsavgift 2018.
o Troligen positivt resultat från Landis två tävlingar i vår.
o Sex stycken har betalat för ungdomslägret.
o Handkassa finns f.n. hos Linda.
 SIF
o Anna har inte hört om ordförandekonferens i sommar, har koll på FB‐gruppen.
o SIF har lagt ut text om GDPR på sin hemsida.
 Vestur
o Inställt Vestur styrelsemöte, så läget oklart.
o VSM avverkat, Landi gjorde sin funktionärsdel med råge. Landi ställer sig frågande till när
och hur det beslutats om att lokalföreningarna skall ställa upp som funktionärer på det
sätt som gjordes denna gång.
o DM? Ingen information eller fråga till Landi om åsikt än.
o Skrivelsen som väntas om hur Nivå 1‐tävlingar fördelats. Ingen information eller fråga till
Landi om åsikt än.
o Arbetsdag 13/5 osäkert om någon från Landi deltog.
o Åsa har inget mandat att ta beslut för Landis räkning på Vesturs styrelsemöten.
 Arbetsgrupper/intresseområden/kommittéer
o Tävling
 GK‐kvalet avverkat helt ok trots funktionärsbrist. Flera tyckte det var ett bra
arrangemang.
 Landi/Sigur‐tävlingen, ingen information, Åsa försökt få tag på Mikaela om den.
 Sommartävling? Kanske Sandra drar igång någon.
 Antikrundan? Ingen hört något.
 SM‐tröjor till SM‐deltagare. Kan beställas på klisterdekaler.se, kod krävs. Åsa tar
tag i utskick till kvalade/deltagare.
o Avel
 Föl och unghästmönstringen 14/10.
SISU‐bidrag på Ninas arvode och resa. Kvarstår Ninas logi och uppehälle ca 1500,
hyra anläggning 1300, samt prisrosetter, diplom, eventuella priser och
administration. Totalt ca 4000‐5000 kr. Detta gör att vi kan ha ett riktigt lågt pris.
100 kr/häst för Landimedlem, 300kr/häst för icke Landi‐medlem. Säg att det blir
20 från Landi och 10 icke Landi => 5000 kr. Blir det inte tillräckligt många kan 4‐
åringar få visas. Publik kostar inget. Reklam förutom de vanliga kanalerna: SIF
Avel?, Islandshästen, så många FB‐grupper som möjligt. Åsa kontaktar Mona.
BESLUT: Kostnad att deltaga 100 kr/häst för Landi‐medlem och 300 kr/häst för
icke Landi‐medlem.
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Ridhelgen på Kinnekulle, en succé.
Uteritter i juli och augusti, datum fastställt, men inte var. Troligen en på Orust.
Cissi har ansvar att snickra ihop det.
Utbildning
 Programridning för domare. Anna och Åsa skall försöka få ihop något till hösten.
 Cissi har kontakt med tränare på Island som skulle kunna komma hit och ha kurs.
Kanske till hösten? Cissi kollar kostnad.
Ungdom
 Ungdomslägret inte fullt. Eva‐Lotta kan inte åka dit. Vattenflaskor skall dit på
något sätt.
 Ungdomsträning. Yrsa kan inte nu. Flera andra tränare tillfrågade, inget svar.
Helena sköter detta.

 Övrigt
o Landi och GDPR.
Åsa har upprättat ett antal dokument utifrån Riksidrottförbundets rekommendationer,
av vilket speciellt arbetsplanen gick igenom ordentligt. Det är viktigt att alla i styrelsen
förstår att vi inte kan hantera personuppgifter, inte heller mail eller telefonnummer, hur
som helst. Namn är ok enligt arbetsdokumentet.
BESLUT: Mötet beslutade att framtagna dokument godkänns för publicering och
kommunicering till medlemmarna snarast.
 Nästa möte 15/8 klockan 18 hos Cissi (troligen).
 Mötet avslutades

Mötessekreterare:
Åsa Wängdahl (mötessekreterare) Protokollet skickat för justering 2018‐06‐01 (via mail)
……………………………………………………………………..
Justeras:
Anna Steffenburg (mötesordförande) Godkänt 2018‐06‐01 (mail)
……………………………………………………………………..
Cissi Trolin (mötesjusterare) Godkänt 2018‐06‐03 (mail)
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