Landi Islandshästförening
Protokoll för styrelsemöte 2019-02-19
Närvarande: Mona Pettersson, Helen Olofsson, Johanna Grundberg, Åsa Wängdahl
Plats: Hos Mona i Uddevalla
Mötesordförande Johanna, mötessekreterare ordinarie.
Mötet öppnades av Johanna.
Justeringsman: Mona.
Föregående mötes protokoll: Ekonomi
o God ekonomi enligt Martina (ej närvarande).
o Swish skall införskaffas då Martina får justerat årsmötesprotokoll (skall till banken).
 SIF
o Årsmöte 30/3, Landi behöver representeras. Tar en hel dag fram och tillbaka till Bromma.
Anna och Linda? Vi ser till så nästa styrelsemöte blir innan sista anmälningsdatum (22/3).
 Vestur
o Årsmötet 3/3, representanter för Landi: Anna och Martina (Åsa kommer att närvara). Det
finns en motion om stadgeändring (från Vesturs styrelse), inget kontroversiellt med den.
o Fritidsturledarutbildningen i Vesturs regi flyttad till 2/3.
o Fototävlingen förlängd till 24/3.
o VSM-planeringen, Martina representerar Landi, vi kommer att behöva ställa upp som
funktionärer (domarsekreterare och café).
o Anläggningen GHP, offerter om ny/ombyggning av banor, finns projektrgrupp Landi väl
representerat. Arrendeproblemet måste lösas för satsning på banorna. Säveområdet:
Serneke sålt till Castellum, osäkert om deras planer.
o Ny/förändrat bokningsrutin för privat ridning på GHP-banorna på gång. Kommentar från
Johanna: lös sladdnings”problemet” (Åsa tar med sig till Vestur).
o DM 2019, dags att tycka till om ”modell” nu eftersom detta pågår.
o Ingen Eurohorse-monter för islandshästar detta år, varken SIF eller SIF Avel ställer upp
och Vestur mäktar inte med själva.
o Vestur Vår-tävling (långfredagen) flyttad till 3/8 pga VSM tar all tid och kraft på våren.
 Arbetsgrupper/intresseområden/kommittéer
o Tävling
 Johanna har kontakt med Uddevalla kommun angående möjlighet att utnyttja
ishallen vid avveckling av isen vid påsktid. Hyra drygt 1000 kr/tim. Bra med
parkering, möjlighet att göra hagar. Johanna jagar sponsorer för ekonomisk
support. Åsa är skeptisk till intresset så sent på våren (broddmöjlighet). Möjlighet
för nästa säsong?
 Eftersom Vesturs vårtävling på långfredagen inte blir av, öppnar det för Landi att
ha en påsktävling (som vi brukar) på Annandag påsk på Säve (fortfarande ledig).
Linda, Ann och Anna är vidtalade och positiva.
 Johanna kollar med styrelsen via FB vilket som verkar vara mest intressant på
påsk: istävling eller vanlig (på Säve). Bör avgöras snarast för eventuell bokning av
GHP.
 Johanna har idé om att Landi anordnar en kombinerad träning+tävlings-helg.
Hon kollar vidare på möjligheter och upplägg.
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Tävlingsfunktionärer: Vi hade en diskussion (igen) om modeller för
funktionärsengagemang och olika typer av ersättningsmodeller. Ett förslag som
alla gillade var att ha en föreläsning eller dylikt där de som varit
tävlingsfunktionärer kunde få deltaga gratis.

Fritid
 Förslag på påskritt på Långfredagen (eller Annan dag påsk).
 Trekampsdagen på Backamo skjuts på framtiden (hösten).
 Cissi rekar för ridhelg i Falkenberg till hösten.
Utbildning
 WE-kurs 19/5. Beslut: 150 kr rabatt till Astrid som fixar.
 Sadelclinic/sadelinprovning med publik. Martina har kollat med Eva-Karin
Bengtsson, och hon är kostnadsfri. Kan vi vara på Råsseröd? Kostnad 1300kr för
en dag (?). Kostnad per person skulle kunna vara 50 kr/person och 200 kr föratt
ha med häst (ger gott om kostnadsutrymme för fika t.ex.). Önskade datum: 27/4
eller 5/5. Anna S kan samordna, Åsa tar det med henne.
 Idé från Johanna: ”kändis-clinic”. Hon kollar vad som kan funka.

Ungdom
 Lag-SM-kval
Visst intresse finns. Tränare saknas. Lagledare saknas. Det framkommer inte med
tydlighet att det är i första hand SM-Kval på Säve som gäller, detta bör
kommuniceras, Åsa + Eva-Lotta fixar detta. Helena kollar vidare på möjlig
tränare. Det finns pengar till ungdomssatsning.
 Idéer till ungdomsaktiviteter:
 Träna inför tävling
 Ovalbane+pass-träning helg
 Ungdomsläger hos Kina i sommar? Helena ber Eva-Lotta kolla.
 FEIF i år på Island.
Avel
 Mona har kontaktat Nina Bergholz för en föl-och unghästmönstring till hösten.
Nina återkommer när hon kommit så långt i planeringen. Idé om att utnyttja
Nina för föreläsning dagen/kvällen innan. Budget måste göras utan SISU-bidrag.
Kommunikation
 Nyhetsbrev nummer 1 2019 på gång.
 Förslag på ny header kommunicerad via FB. Beslut: Använd den. Åsa kollar med
Carina Prick (fotografen).
 Har vi behov av en Dropbox för lagring av dokument och material? Skjuts på
framtiden.
 Johanna hjälper Åsa att kolla på hur vi kan ha en Landi-användare (sida) för FBinlägg i Landis namn istället för i vårt egna.

 Övrigt
o SISU-rapportering. Johanna hjälper till att kolla vad som är på gång och förmedlar till Åsa.
o Samarbete med andra föreningar borde kunna göras.
 Nästa styrelsemöte: 18/3 kl. 18 hos Johanna.
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 Mötet avslutades.

Mötessekreterare:
Åsa Wängdahl (mötessekreterare)
……………………………………………………………………..
Justeras:
Johanna Grundberg (mötesordförande) Godkänt 2019-02-20 (media)
……………………………………………………………………..
Mona Pettersson (mötesjusterare) Godkänt 2019-02-20 (media)

3

