Landi Islandshästförening
Protokoll för styrelsemöte 2019-01-06
Närvarande: Anna Steffenburg, Martina Andreasson, Yvonne Berg Carlsson, Åsa Wängdahl
Plats: Hos Åsa i Lödöse















Mötesordförande ordinarie, mötessekreterare ordinarie.
Mötet öppnades av Anna.
Justeringsman: Yvonne.
Föregående mötes protokoll behandlades inte.
Ekonomi
o Swish inte beställt än, avvaktar eventuell ny kassör.
SIF
o Höstmötet ingen ytterligare rapportering efter det som kommit via FB (Helena och EvaLotta inte närvarande).
o Årets ryttare tillbakadragen efter incident på galan.
o Datum för SIFs årsmöte ej ännu bestämt (vad vi vet).
Vestur
o Hanna från GHP vill besöka Landi och prata om GHP. Vi avvaktar.
o Serneke sålt Säve-området till Castellum, kan få betydelse för GHPs utveckling..
o VSM planeringsgrupp har möte 20/1, Martina representerar Landi.
o Fritidsledarutbildning 27/1, Åsa försöker dra ihop deltagare, Landi bekostar
deltagaravgift.
o Fototävling pågår.
o Vesturs årsmöte 3/3, avelsföreläsning (Heimir), alla Landi-medlemmar kan deltaga, men
bara utsedda ombud rösta (ombud bestäms på årsmöte).
o Eurohorsemonter bekostas förhoppningsvis av Avelsstiftelsen.
o DM 5-6/10, ny modell för deltagande förväntas.
Arbetsgrupper/intresseområden/kommittéer
o Tävling
o Utbildning
 Ridkurs 19-20/1, troligen går Landi back, Martina kollar med Cissi för att få med i
budget 2019.
 WE-kurs på idéstadiet, vem på Skansen hade idéer? Åsa kollar med Malin
Andersson Larsson, hon kan veta.
 Föreläsning i hästsjukvård, Anna S har börjat kolla möjligheter.
o Fritid
 Idé från Cissi (genom Åsa): Lyxlångritt.
o Ungdom
o Avel
o Kommunikation
Övrigt
o SISU 2019? Är det värt bidrag runt 10 000 kr. Åsa vill ha ”avlösning”.
o Feedback från My Throlin (Larsson). Åsa har kontakt.
o Cissi Trolin har nytt telefonnummer (se hemsidan).
Nästa styrelsemöte: Konstituerande styrelsemöte efter årsmötet 3/2.
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Landi Islandshästförening
Protokoll för styrelsemöte 2019-01-06
 Mötet avslutades.

Mötessekreterare:
ÅsaWängdahl (mötessekreterare) Protokollet skickat för justering via mail.
……………………………………………………………………..
Justeras:
Anna Steffenburg (mötesordförande) Godkänt 2019-01-08 via mail
……………………………………………………………………..
Yvonne Berg Carlsson (mötesjusterare) Godkänt 2019-01-10 via mail
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