Landi Islandshästförening
Protokoll för styrelsemöte 2018-08-15
Närvarande: Anna, Cissi, Mona, Martina, Helena, Åsa
Plats: Hos Cissi utanför Ljungskile
Mötesordförande ordinarie, mötessekreterare ordinarie.
Mötet öppnades av Anna.
Justeringsman: Cissi.
Ekonomi (Martina)
o Landi har fortsatt mycket bra ekonomi.
o Kontanter saknas: handkassa 1800 kr från en tävling i våras. Behövs till kommande KM.
o Resultat från tävlingar: Landi vår, GK-kval har gått med vinst. Sigur/Landi-tävling ännu
okänt, väntar på redovisning från Sigur.
o Landi har sponsrat ungdomslägret för 10 ungdomar (drygt 8000 kr).
o Beslut (bekräftelse utav FB-beslut): Landi sponsrar NM – deltagarna från Landi med 1000
kr. Liselott Antonsson är hittills den enda som erhållit detta.
o Landis sponsrar SM-deltagare med tröjor )(tidigare beslut), okänt antal än så länge. Åsa
har mailat info till nyligen GK-SM-kvalade.
o Landi behöver fasta regler (policy) för hur sponsring får beviljas. Det behövs tas fram till
nästa årsmöte för godkännande där: Anna ansvarar.
 SIF
o SIFs ordförandekonferensen 13/7, Landi representerade as Åsa och Anna RingborgGrube. Deras anteckningar gicks igenom, bifogas protokollet. Innehåll bl.a.
 Diskussion om tidningen Islandshästen. Arbetsgrupp behövs för att för att hitta
lösning för framtiden, 2-3 personer från lokalklubbar önskvärt.
 Ansökan anslutning till Riksidrottsförbundet (RF) 2019. Ansökan av medlemskap i
Riksidrottsförbundet. Nuvarande samverkansavtal med ridsportförbundet
fungerar dåligt. Det pågår utredning hos RF för kriterier att få tillhöra RF.
Arbetsgrupp för utredning och förslag behövs, frivilliga att delta i arbetsgruppen
behövs, anmäls snarast.
 Distrikt och lokalklubbar
o Indelning i distrikt, enkät om indelningen skall redovisas på höstmötet.
o Skrivelse från Vestur om Nivå-1-tävlingars placering och
beslutstransparens. Påföljande diskussion kom sedan att handla mest om
privatarrangerade tävlingar och beslut om dessa.
o Beslut: Åsa och Annas resa till ordförandekonferensen ersätts av Landi.
o SIFs höstmöte i november, redan nu kan intresserade Landi-representanter tänka på
detta. Cissi, Helena, Eva-Lotta och Anna är intresserade. Landipunkter till höstmötet?
o Motioner från Landi till SIFs höstmöte, att tänka på i god tid (innan januari).
o Öppet möte har hållits på NM med SIFs tävlingssektion. Ingen rapport därifrån än så
länge.
 Vestur
o Ungdomsläger blev inget istället en gemensam träningsdag på Säve (troligen två
Landiungdomar där)
o DM 7/10, Sigur står för planering och genomförande
o Motioner till Vesturs årsmöte att tänka på redan nu.
 Arbetsgrupper/intresseområden/kommittéer
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Avel
Föl och unghästmönstring
Krock med eventuell tävling på Skansen som Sandra/Linda planerar. Mona pratar med
Sandra om att inte lägga en tävling samma dag som föl och unghästmönstringen, i princip
alla andra dagar går bra utom KM-dagarna. Vill man ha det som ett Landi-arrangemang
får de återkomma för utläggning på hemsidan m.m.
Hittills har det kommit in 12 intresseanmälningar. Vi behöver få arrangemanget godkänt
av Idunn och sedan utlagt på SIF Avels hemsida. Åsa tar kontakt med dessa för hur man
gör det formellt (snarast) och hur anmälningar skall hanteras. Mona kontaktar Nina om
ett antal frågor, bl.a. min/max deltagare, tidsaspekt, fakturaadress m.m.
Saker (bl.a.) som skall fixas: Högtalare och headset (ev. Malin), rosetter ( Martina
beställningslänk till Mona), priser (Mona, beror på antalet klasser).
Bedömningsresultaten skall plastas in på plats av sekretariatet, (Cissi och Helena har).
Diplom mall skall göras (Martina gör ett försök). Bord och stolar i manegen (Malin). Fika,
korv och lunch till Nina fixas av Malin. Försäljning av korv och fika.
Funktionärer: Huvudansvarig (mona), parkering (3), sekretariat (4), sekreterare till Nina
(1-2), manegefunktionärer (3), in/utsläpp (1), utejagare (1-2), prisutdelare (1).
Fotograf: Carina Prick? Utnyttja vanliga funktionärschemat.
Beslut: Funktionärsersättning: 150 kr + korvlunch och fika.







Lite övrigt:
Boxplatser? Mona kollar med Malin. Funktionärsreflexvästar, Åsa kollar med
klisterdekaler. Sponsorer för priser? Mona kollar.
Ungdom
o Ungdomslägret hos Kina genomfört, 10 deltagare.
o Träningsdag hos Malin (ridhus) 20/10 för Louise Löfgren, max 10 deltagare.
Kostnad Louise 6500 + resa.
Beslut: Kostnad per deltagare= 500 kr, resten bekostar Landi.
Utbildning
o Programridning för domare, en aktivitet som Åsa och Anna planerat för 2/9, men
skjuts på framtiden pga diverse ”hinder”.
o Föresläsning/kurs för Haffi Gislasson? Dyr. Kanske något för årsmötet? Cissi
fortsätter kolla.
o Cissi har kontakt med ett isländskt par som kan komma till Landi och hålla
lektioner, eller vad som önskas, en långhelg eller flera helger. Allt efter önskemål.
De pratar inte svenska, men engelska. Cissi tar fram förslag på upplägg och
kostnader till nästa möte.
Tävling
o Eventuellt blir det en hösttävling på Skansen som Sandra planerar, osäkert om
det blir ett Landiarrangemang eller inte. Vi motsäger oss bestämt att det blir
14/9 då det krockar med sedan länge planerade föl och unghästmönstringen.
Mona kontaktar Sandra.
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Fritid
o
o
o
o

KM, tävlingsgruppen planerar
 Funktionärsschema ute (svårt att förstå)
 Vandringspriser skall samlas in (Anna tar tag i detta)
 Tävlingskommittén många avgår efter säsongen fler behövs nya.
Uteritt 18/8 Råsseröd, fler än 10 anmälda enligt Marina.
Uteritt i september i Hjärtum, Cissi ordnar. Mer info läggs ut efter 18/8-ritten.
Strandritt, Åsa vill inte hålla i den, hon kontaktar Carolina och hör om hon kan.
Förslag: Sandbanorna i Stenungssund i november.

Kommunikation
 Nyhetbrev nr 3, Åsa sätter ihop och distribuerar
 Nästa styrelsemöte: när och var
 Mötet avslutades
o

Mötessekreterare:
Åsa Wängdahl (mötessekreterare) Protokollet skickat för justering 2018-08-17 via mail)
……………………………………………………………………..
Justeras:
Anna Steffenburg (mötesordförande) Godkänt 2018-08-21 (mail)
……………………………………………………………………..
Cecilia Trolin (mötesjusterare) Godkänt 2018-08-24 (mail)
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Anteckningar från SIFs ordförandekonferens 13/7 2018
Deltagare från Landi: Åsa Wängdahl och Anna Ringborg-Grube
 Presentation av nya i styrelsen
 Snabbpresentation av mötesdeltagare (ca 50 st)
 Styrelsens arbetsår, kanslipersonalens arbete
 Arbetspolicys för styrelsen. GDPR nytt för i år.
 Tidningen Islandshästen.
Analys gjord, -132000 kr/år för närvarande, bättre än tidigare år pga färre nummer. Ca 75
kr/medlem går till tidningen. Arbetsgrupp behövs för att för att hitta lösning för framtiden (t.ex.
samarbete internationellt), 2-3 personer från lokalklubbar önskvärt (anmäles snarast).
 Ansökan anslutning till Riksidrottsförbundet (RF) 2019.
Nuvarande samverkansavtal fungerar dåligt. ”Vägval 2012”-utredningen (som finns på SIFs
hemsida) resulterade i att ansökningar gjorts vartannat år, avslag varje gång, senast 2017.
Samarbetsavtalet som gäller till 2019 ger vissa fördelar (SISU, LOK) men vi går miste om
idrottsbidrag. Pågår utredning hos RF för kriterier att få tillhöra RF. ”Vägval 2019” behövs som
komplement till ”Vägval 2012” utifrån vad som framkommer hos RFs utredning. Arbetsgrupp för
utredning och förslag till höstmötet (mål, vilka frågor skall diskuteras på höstmötet, vilka
underlag behövs för beslut hos RFs riksårsmöte). Frivilliga att delta i arbetsgruppen behövs,
anmäls snarast.
 Utbildningssektionens arbete, mycket pågår.
Utbildningsstegen för ridinstruktörer, anpassning till FEIF. Domarutbildningen skall matcha nya
domarhandledningen. Ny tränarutbildningsupplägg pågår (träning av hästar). Samarbete med
skolor för att anordna utbildningar. Lokala och centrala kurser.
 Ungdomssektionen.
LagSM flyttad till Strömsholm. FEIF youth cup i Axevalla, WR-tävling ingår. Ungdomsmöte i
november bör informeras väl i förväg (sent förra året).
 Fritidsridning.
Flera vägar att söka bidrag: Svensk friluftsliv t.ex. Speciellt bidrag till ungdomsverksamhet. Bättre
information behövs om sektionen och dess verksamhet och aktiviteter.
 Distrikt.
Initial indelning i distrikt efter Rikshästsportförbundet. Ett byte anmält, inga klara regler hur byte
skall gå till. Enkät om indelning till lokalklubbarna att redovisas på höstmötet.
 Lokalföreningarnas frågor
o Skrivelsen från Vestur om Nivå-1-tävlingars placering och beslutstransparens. Påföljande
diskussion kom sedan att handla mest om privatarrangerade tävlingar och beslut om
dessa.
o Funktionärsförsäkringar
 Övriga frågor
o Hur locka fler till SIF-möten? Förslag: gratis inträde på SM/NM?
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