Landi Islandshästförening
Protokoll för styrelsemöte 2019-03-18
Närvarande: Linda, Cissi, Helena, Ann, Anna, Johanna, Åsa
Plats: Hos Johanna i Lane‐Ryr






Mötesordförande ordinarie, mötessekreterare ordinarie.
Mötet öppnades av Linda.
Justeringsman: Ann.
Föregående mötes protokoll, snabbgenomgång av Åsa.
Ekonomi
o Swish fixat av Martina.
o Bara 155 medlemmar betalat in, kan förväntas fler då tävlingssäsongen drar igång? Åsa
påminner om den i nästa nyhetsbrev.
 SIF
o SIFs årsmöte 30/3, senast anmälning 22/3.
 Linda kan inte åka. Anna kan tänka sig om hon får ressällskap, hon lägger ut fråga
på FB. Fullmakter fixas genom Åsa om någon åker.
 Årsmöteshandlingar har saknats, men har nu kommit till Anna (uppenbarligen
har bytet till Linda som ordförande inte fungerat, Anna/Linda kollar detta igen).
Anna vidarebefordrar handlingarna till Landis mail.
 Vestur
o Årsmötet 3/3, Martina, Anna, Helga och Åsa där från Landi.
 Jan Ljungholm ny kassör.
 Diverse stadgeändringar av Vesturs stadgar godkändes av årsmötet, skall också
godkännas av SIFs styrelse.
 Motion från Vestur till SIF angående tillsättning av utredning om bl.a. Nivå 1‐
tävlingshantering.
 Fototävlingen avgjord, Kina Larsson‐Ström bland pristagarna.
o VSM‐planeringen pågår som bäst, Martina är Landis representant och ansvarar för
domarsekreterare.
o Arbetsdag GHP utomhus 31/3. Skulle vara bra med någon ”morot” för att få bättre
uppslutning.
o DM 2019, ingen mer info än.
o Mobila boxar för säsongen 2019 skall hyras av GHP. Mer info efterlyses (Åsa tar med
detta till Vesturs styrelsemöte).
o Ungdomsläger 15‐16/6, mer info önskas (Åsa tar med detta till Vesturs styrelsemöte).
 Arbetsgrupper/intresseområden/kommittéer
o Tävling
 Påsktävling 22/4
 Johanna kollar sponsorer.
 Priser som finns: Från fölmönstringen (Mona har koll), vattenflaskor,
reflexvästar.
 Ann bokar domare.
 Funktionärsschema (nytt, det gamla blev ”kapat”) tillgängligt via
hemsidan.
 Två anmälda, mer reklam behövs.
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 Skall vi ha café? Troligtvis om vi kan få funktionär.
 Mikaela jobbar 22/4 men hjälper till före.
Någon slags ”keppni”‐tävling kommer att ordnas av Skansen (inte Landi)

Påskritt 19/4, Lena Johnson och Carina Prick ordnar. Åsa fixar inbjudan i
samarbete med dem.
 Strandtritt, ok att ha en sådan i Landis namn 28/4, Åsa kollar vem som kan hålla i
den och gör inbjudan.
 Ridhelg i Falkenberg till hösten (september), Cissi skall reka.
 Lyxuteritt Cissi kollar.
 Carolina kollar bakluckeloppis.
Utbildning
 Magnus Skulasson ridkurser
 Johanna har fixat detta, skall vara självbärande ekonomiskt.
 27‐28/4 ingen annat finns i vår, krockar med sadelclinic men hon har
kunnat flytta den till 5/5 (kollat med Eva‐Karin och Råsseröd)
 Höstkurs 12‐13/10
 Clinic 12/10, möjlighet kollas av Johanna
 Sadelclinic och provning 5/5, Åsa kommunicerar flytt från 28/4
 WE‐kurs 19/5, än så länge få anmälda, astrid L håller i, fylls ut med Skansen‐
elever
Ungdom
 Kina sommarläger 19‐21/7. Beslut: Landi sponsrar som vanligt (ca 875
kr/deltagare).
 Lag‐SM kval
 Lagledare: Eva‐Lotta
 Samlingshelg hos Helena/Eva‐Lotta nästa helg. Beslut: Landi sponsrar
med en lunch/person.
 Träning hos Helen. Beslut: Landi sponsrar varje ekipage med 200 kr/
person.
 T‐shirts till laget. Beslut: Alla i laget får en Landi‐t‐shirt. Åsa fixar detta
om Eva‐Lotta återkommer med önskad färg och storlekar.
 Önskemål om 2‐dagars träningshelg (i juni) med Markus o Madeleine? Diskussion
följde angående om Landi skall ha utbildade instruktörer till ungdomarna.
Alternativ till en Landi‐ungdomshelg kan vara att delta på Vestur ungdomläger
istället 15‐16/6.
Avel
 Föl och unghästmönstring
 Mona har kollat med Nina Bergholtz, hon skulle kunna komma 5‐6/10.
 ”problem” med var vara som det finns tillgång på boxar. Råsseröd?
Torkelsröd? Jordhammar?
 Vi kan inte räkna med SISU‐bidrag i år. Står Avelsstiftelsen för del av
kostnaden?
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Mona kan preliminärboka Nina, men budget och premisser för
avbokning måste vara klara.

Kommunikation
 Nyhetsbrev nr 2 Åsa fixar.
 Direktutskick för enskilda aktiviteter möjlig.

 Övrigt
o Sisu‐rapportering, Åsa behöver ”all” lärtid
o Förslag på att fleecetäcken till SM‐deltagare i år. Johanna och Linda kollar (Olympus
bl.a.).
o Reseersättning för detta möte, Åsa rapporterar till Martina
 Nästa styrelsemöte:
o 17/4 kl. 18 hos Anna i Romelanda.
 Mötet avslutades.

Mötessekreterare:
Åsa Wängdahl (mötessekreterare)
……………………………………………………………………..
Justeras:
Linda Moskajärvi (mötesordförande) Godkänt via mail
……………………………………………………………………..
Ann Kruse (mötesjusterare) Godkänt via mail
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