Landi Islandshästförening
Protokoll för styrelsemöte 2018-10-25
Närvarande: Anna, Martina, Cissi, Åsa
Plats: Telefon
Mötesordförande ordinarie, mötessekreterare ordinarie.
Mötet öppnades av Anna.
Justeringsman: Martina.
Ekonomi (Martina)
o Fortsatt god ekonomi, ganska mycket kontanter också.
o Unghästmönstringen gick ca -2000 kr.
o KM har gjort liten förlust men tidigare tävlingar kompenserar detta (med råge). För
Landi/Sigur väntas mer pengar in, inte reglerat med Sigur än.
o Swish: Swedbank tar 2 kr/betalning, troligen ingen årsavgift. Beslut: Skaffa Swish för
Landi. Martina fixar.
 SIF
o Helena och Eva-Lotta SIFs höstmöte resa och hotell ca 5000 kr tillsammans. Detta är ok
(beslut tagits på tidigare styrelsemöte). Någon slags redovisning av mötena skall göras
som motprestation, Anna förmedlar detta.
 Vestur
o Vestur höstmöte 28/10 kl 15 (med föreläsning av hästtandläkare). Anna kommer troligen
inte, eventuellt Martina. Åsa är sekreterare i Vestur så hon kommer.
o Bokning av Landi-tävlingar på Säve-banan på höstmötet. Eftersom Landi inte har någon
tävlingskommitté är det svårt att veta vad som ska bokas. Beslut: Boka en dag på helg i
slutet av september för eventuellt KM.
o VSM projektgrupp behöver en Landi-representant. Eventuellt Martina.
o Fritidsturledarutbildning SIF + Vestur oklart om det blir av. Tidigare beslut i Landis
styrelse är att Landi sponsrar de som vill gå utbildningen mot att hålla i en uteritt.
o Ny lokalförening Drifandi bildad i Dalsland. Medför tapp för Landi?
 Arbetsgrupper/intresseområden/kommittéer
o Tävling
 Tävlingskommittén har inte fått några fler intresserade.
 Tävling 18/11 på Råsseröd i privat regi istället för Landi-tävling.
o Fritid
 Ridhelg till våren 2019. Eventuellt 12-13/5 2019 i Falkenberg, Cissi
preliminärbokar.
 Landi-dagen ställs in, Åsa orkar inte driva.
o Utbildning
 Ridkurs i Råsseröd 19-20/1, 2-dagars, tre ridlektioner, 1500 kr/ekipage. Minst 8
stycken, max 12. Landi-medlemmar har förtur. Icke Landi-medlemmar 200 kr
extra. Beslut: Landi betalar ridhushyran och lunch till tränarna, samt går in och
betalar för tomma platser upp till 8 deltagare.
Cissi kontaktar Haffi och Kristin för att de skall kunna boka, samt skriver
inbjudan.
o Ungdom
 Ungdomskursen för Helen Gustafsson 3/11 är full.
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 Övrigt
o Valberedningen vill ha besked om nuvarande styrelses medlemmar vill fortsätta eller
inte. Åsa förmedlar till Nina.
o Avtackning av trotjänarna i tävlingskommittén, lämpligen på årsmötet 2019.
o Ersättning för telefonmöte (samtalskostnad). Beslut: 100 kr/deltagare på detta möte ca
90 minuter långt. Martina fixar utbetalning.
 Nästa styrelsemöte: Förslag från Cissi: Ett ”verksamhetsutvecklingsmöte” i december. Så många
som möjligt från styrelsen delta genom att ha ett möte ”på lokal”. Cissi planerar och bjuder in.
Beslut om kostnad tas på FB.
 Mötet avslutades.

Mötessekreterare:
Åsa Wängdahl (mötessekreterare) Protokollet skickat för justering 2018-10-25 via mail
……………………………………………………………………..
Justeras:
Anna Steffenburg (mötesordförande) Godkänt 2018-10-27 (via mail)
……………………………………………………………………..
Martina Andreasson (mötesjusterare) Godkänt 2018-10-27 (via mail)
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