Landi Islandshästförening
Protokoll för styrelsemöte 2019-04-17
Närvarande: Ann, Anna, Cissi, Johanna, Åsa
Plats: Hos Anna i Romelanda










Mötesordförande Johanna, mötessekreterare ordinarie.
Mötet öppnades av Johanna.
Justeringsman: Anna.
Föregående mötes protokoll gicke inte igenom (vi bedömde att punkterna kommer upp under
ordinarie punkter).
Ekonomi (Martina ej rapporterat inför mötet)
o Många medlemsinbetaningar nu pga tävlingssäsongen drar igång nu.
SIF
o Ingen rapportering finns att hitta om årsmötet…
Vestur
o Lag‐SM‐strul, flyttats till Falkenberg i Falkis regi???
o Utbildning till hösten/vintern: Hippologi1, Takt och gångartskurs
o Mobila boxar, mer info önskas om hur man kan hyra
Arbetsgrupper/intresseområden/kommittéer
o Tävling
 Påsktävling
 Fullt antal anmälda.
 Domare (just nu): Helena och Janne och Ann
 Kort med funktionärer. Speaker: Johanna. Incheckning Main A‐L. Café
Helen A. Sökes: domarsekreterare.
 Baka gärna till tävlingen: Anna och Johanna.
 Sponsorer har Johanna fixat.
 GK‐kval‐idé från Johanna. Ett GK‐KM? Tillsammans med annan förening? Vestur
har GK‐kval i augusti. Vi får fundera mera.
o Fritid
 Tvådagarasritt i Falkenberg, Brogård. Cissi kollat. En dags runda, behöver kolla
med (vattnet). Dag två på annat ställe? Åsa kollar med Lena Liedberg om
Kungsbackatrakten. Aktiviteten skall vara självbärande. Beslut: Cissi får fria
händer att anordna detta.
 Bakluckeloppis, Carolina vill anordna på parkeringf i Ljungskile, men polistillstånd
behövs (700 kr). Diskussion om detta kunde funka eller inte. Bör vara i samband
en hästaktivitet eller på ett hästställe? Tillsammans med WE‐kursen? Beslut:
Inget bidrag från Landi till denna aktivitet och vi vill att den hålls i samband med
en annan aktivivitet.
 Strandritt 28/4 9 anmälda hittills, Susan Dansund håller i den.
 Påskritt, 14 anmälda, Lena Johnson och Carina Prick ordnar.
o Utbildning
 Magnus‐kursen. 4000 back trots sponsring! Beslut: Landi måste tyvärr betala
underskottet. Johanna fortsätter jobba på att få fler med. Inte ordna kors till
hösten om det skall bli så svårt att fylla platserna, vi kan inte sponsra så få
personer med så mycket.
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Sadelclinic, tyvärr få anmälda, men hoppas på fler. Beslut: Landi sponsrar med
300 kr om det hjälper.
WE‐kurs, även där få anmälda. Astrid Lindberg ansvarig, Åsa kolla med henne om
Skansen kan fylla ut. Självbärande aktivietet.
Ungdom
 Lag‐SM‐kval.
 Önskas: engagemang/motprestation tillbaka av ungdomarna, t.ex. ställa
upp som funktionärer.
 Åsa har beställt t‐shirts till laget, skall levereras till Eva‐Lotta, betalas av
Landi.
 Eftersom varken Helena eller Eva‐Lotta var närvarande så är det svårt
med kontinuiteten för information om hur det går…
 Sommarläger, Kina sköter.
Avel
 Åsa fått mess från Mona som hon läste upp, angående Ninas möjlighet 5‐6/10
och kostnad. Mötet tycket det blir dyrt med två dagar, om man inte kan få en
(billig) kvällsföreläsning kvällen innan mönstringen. Mona måste göra en budget
och för detta måste en plats att vara på, med ridhus och boxar, hittas (Cissi och
Anna hade lite idéer). Inga SISU‐bidrag kan räknas med utan det måste bli
självbärande. Detta behöver vara klart innan juni så att reklam kan göras i början
av fölsäsongen. Beslut: Boka Nina 6/10 under förutsättning att kunna avboka en
månad innan.
Kommunikation
 Inget

 Övrigt
o Fleecetäcken (ev. SM‐sponsring)
 Olympus, håller på att byta namn, Johanna har fått prisuppgifter för tryck (120 kr
på en sida).
 Färjestads trav, tryck på fleece‐täcke 249+125 kr t.ex. Åsa vidarebefodrar mail
från dem till Johanna (som är sammanhållande för dett)
o Uddevalla kommun bygger (eventuellt) ridhus i Bulycke
 Inbjudan till hästföreningar att engagera sig och uttrycka sina behov. Det är
lämpligt att vi håller oss framme! Fem mötestillfällen med olika teman: 20/5
”träning egen häst” 21/5 ”tävling”. 27/5 ”Ungdom”. Cissi, Åsa och Johanna gå
21/5, Cissi anmäler. Kanske Eva‐lotta och Helena kan gå 27/5?
 Nästa styrelsemöte:
o Tisdag 15/5 klockan 18 hos Åsa i Lödöse
 Mötet avslutades.

Mötessekreterare:
Åsa Wängdah (mötessekreterare)
……………………………………………………………………..
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Justeras:
Johanna Grundberg (mötesordförande) Godkänt 2019‐04‐22 (mail)
……………………………………………………………………..
Anna Steffenburg (mötesjusterare) Godkänt 2019‐04‐24 (mail)
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