Landi Islandshästförening
Protokoll för styrelsemöte 2018-09-20
Närvarande: Helena, Eva-Lotta, Mona, Åsa, Cissi, Yvonne
Plats: Hos Mona i Uddevalla
Mötesordförande Cissi, mötessekreterare Åsa.
Mötet öppnades av Cissi.
Justeringsman: Mona.
Ekonomi (kassör)
o Anna jobbar på policydokument för sponsring och representationsersättning.
o Åsa väckte frågan om Swish (igen). Hon kontaktar Martina för att se om vi kan skaffa,
eftersom de övriga höll med om att vi borde ha.
 SIF
o SIFs höstmöte 10-11/11 i Västerås. Helena och Eva-Lotta åker, Anna åtminstone söndag
då det är ordförandekonferens. Beslut: Landi bekostar resa och hotell (inom rimliga
gränser). Helena kollar med Anna om program och hotellrekommendation och
samordning.
 Vestur
o DM. Vestur undrar om Landi (och även privata företag/personer inom Landi-land) kan
tänka sig att sponsra DM med 1000 kr till en klasspokal (17 pokaler skall fram). Beslut:
Landi sponsrar en DM-pokal med 1000 kr. Åsa kontaktar Martina för överföring av
pengar.
o Höstmöte 28/10. Någon föreläsare blir det, vilken inte än känt. Samordnad GHP-bokning
för tävlingsåret 2019 skall göras då. Åsa kontaktar Anna som får ta det med
tävlingskommittén (tänk också att vi kan vara på Malins nya bana nästa år). Åsa och Anna
kommer att närvara, men alla Landi-medlemmar är välkomna.
o Arbetsdagar på GHP, Säve 7/10 och 21/10.
 Arbetsgrupper/intresseområden/kommittéer
o Tävling
 Förslag på att ordna en inomhustävling hos Malin. Minimalt med funktionärer,
domare+sekreterare+in/utsläpp. Förslag: 17/11 eller 18/11. Mona kollar om
ridhuset är ledigt någon av dagarna. Tävlingskommittén kontaktas via Anna.
 KM till helgen. Västar och flaggor tar Helena med sig dit. Anna kan
förhoppningsvis ta hand om dem efteråt.
 Landi-tävlingar 2019, se Vesturs höstmöte ovan. Färre Landi-arrangerade
tävlingar på Säve nästa år?
o Fritid
 SIF turledarutbildning (turné) i höst dåligt marknadsfört. Blir kanske senarelagt i
Göteborg för samarbete med Vestur. Beslut: Landi-medlemmar erbjuds få
kursavgift 400 kr betald om man ordnar en uteritt 2019.
 SIF Landsmöte 4/11 i Skåne, ingen info finns nåpgonstans.
 Strandritt 30/9, ovisst hur många anmälda. Carina Prick håller i anmälningarna.
 Förslag att ordna en Landi-dag på sandbanorna i Ödsmål, 24/11 eller 25/11. Med
korvgrillning och glögg. Beslut: Landi bekostar bananhyra (ca 1000-1500 kr). Åsa
kontaktar Caroline (som håller i banbokning). Yvonne med och ordnar.
 Ridhelg våren 2019, Cissi håller på att kolla upp olika alternativ.
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Utbildning
 St Hippolyt vill hålla föreläsning som tack för sponsring. Erbjuder även
foderstatsberäkning. Beslut: St Hippolyt får föreläsa i samband med årsmötet
2019.
 Förslag (från Cissi): Ridkurs med islänningarna (Kristin och Haffi) från Daeli Hestar
18-20/1 2019. På engelska. 8-12 personer, 1500 kr/person
(teori+lektion+lektion). I Malins ridhus? Cissi kollar med Malin.
 Åsa vill ha in ridkursdeltagande för SISU-rapportering.
Ungdom
 20/10 Louise-ridkurs, 9 anmälda, en plats kvar, lite extra marknadsföring måste
göras (Eva-Lotta/Helena). Åsa kollar med Martina hur betalning skall ske och
kommunicerar till Helena.
Avel
 Föl och unghästvisning
 När släppa på med andra hästar om platser kvar? Efter sista
anmälningsdag.
 Många fina sponsor-priser. Mona bestämmer hur dessa skall fördelas.
 Blir det inte 15 stycken, just nu 11 st? Nina kommer oavsett antal. Mer
reklam på Facebook, Mona och Eva-Lotta ansvarar.
 Martina har fixat boende till Nina.
 Åsa kollar med Martina om hur uppgifter och detaljer om anmälda ägare
och hästar kan fås fram från Icesale. Skall till Mona.
 Funktionärsläget, speaker fattas.
 Martina har fixat prisrosetter och skall fixa diplom.
 Laminering: Cissi och Helena har lamineringsmaskiner, skall kolla dessa.
 Hur kan man se om man bokat box. Åsa ber Martina kolla i Icesale.
 Nummerlappar till grimmorna, Helena fixar.
 Turordning på visningen ansvarar Mona för.
 Lördag 13/10 förberedelser: Mona, Helena, Malin och Cissi. Åsa kollar
med Marina och Lena om står hos Malin.
 Start 14/10 8:30 för funktionärer. 9:00 för bedömning.
Kommunikation
 GDPR. Godkännande att aktivitetsansvarig hålla lista med anmälda, samt att
förekomma på kort. Åsa har lagt ut text på hemsida att länka till varje inbjudan i
fortsättningen. ”Allmänt intresse” är bevekelsegrunden för detta.
 Lappar förberedda för ”silent approval” för foto-godkännande vid deltagande på
KM och unghästmönstringen.

 Övrigt
o Årsmöte preliminärt datum 3/2 2019. Mona kontaktar St Hippolyt (se ovan). Åsa kollar
Rimershallen för bokning av den.
 Nästa styrelsemöte: Telekonferens nästa gång. 25/10 kl 19, max 2 timmars-möte.
 Mötet avslutades
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Mötessekreterare:
Åsa Wängdahl
……………………………………………………………………..
Justeras:
Cecilia Trolin (mötesordförande) Godkänt 2018-09-24 via mail
……………………………………………………………………..
Mona Pettersson (mötesjusterare) Godkänt 2018-09-22 via mail
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