Landi Islandshästförening
Protokoll för styrelsemöte YYYY-MM-DD
Närvarande: Linda, Johanna, Anna, Mona, Helena, Åsa
Plats: Lödöse
Mötesordförande ordinarie, mötessekreterare ordinarie.
Mötet öppnades av Linda.
Justeringsman: Helena.
Föregående mötesprotokoll drogs av Åsa lite snabbt.
Ekonomi
o Martina rapporterat till Linda och Åsa. Plus på påsktävlingen, minus på Magnuskursen.
193 medlemmar. Mycket pengar på kontot.
 SIF
o Beslut om SIF skall få bli fullvärdiga medlemmar i Riksidrottsförbundet skall tas av RF i
slutet av maj.
 Vestur
o GHP har haft årsstämma och fått ny styrelse, Jan Ljungholm representerar Vestur.
o VSM blir inte nivå 1, för få anmälda, ändrad till SM-kval nivå 2, en dag utan finaler. Inga
passklasser med startboxar.
o Hippologi 1 ordnas av Vestur till hösten.
o Vestur DM 4/10, modell inte definitivt bestämt än så länge.
o Vestur ungdomsläger 14-15/6, se mer under Ungdom nedan.
 Arbetsgrupper/intresseområden/kommittéer
o Tävling
 Påsktävlingen gick bra trots lite för få funktionärer. Helen räddade caféet. Inga
domarsekreteterare funkade ändå, löpande ihopsamlande och räknande. Skulle
kunna funka likadant i framtiden? Johanna glänste som speaker.
 Fler passtävlingar behövs, med stilpass ”light” (inte 6 domare).
 GK-KM 12/10? Funktionärsbehov? Finns domare? Johanna kollar bana och
domare.
 Istävling till vintersäsongen? Johanna kollar med isbanor i vårt område.
o Fritid
 Påskritt på långfredagen i Uddevalla blev mycket lyckad, 15 deltagare.
 Strandritten i slutet av april ställdes in pga riks för dåligt väder.
 Ridhelg 21-22/9 i Halland (Falkenberg + något mer). Åsa skall kolla möjligheter i
Kungsbackaområdet. Blänkare skall läggas ut.
 Lyxuteritten blir troligen inte av, Thorskogs slott ”motvals”. Uteritt i området
helgen efter midsommar istället, Åsa ordnar och lägger ut blänkare.
 Bakluckeloppis belv inställt, ha en i samband med KM istället?
o Utbildning
 Magnuskursen avklarad, mycket uppskattad även av icke-ryttare. Gick tyvärr
med förlust. Stort intresse finns för kurs till hösten 12-13/10, Johanna kollar med
de som gick nu, de har första tjing på platser. Råsseröd kan ordna boxar, Johanna
fixa plan och budget.
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Sadelföreläsning och provning avklarad, ca 15 deltagare, några dubblerade
hästar (bara en avgift) för att det skulle bli fler hästar. Gick troligen ungefär jämt
upp inkl. Landi-bidrag (se beslut förr mötet).
 WE-kurs på Skansen 19/5 blir av, 10 stycken, Astrid Lindberg ordnar.
Ungdom
 Lag-SM-kvalet med Landi Red Riders, ”sådär” arrangemang, Landi-laget skötte
sig. 14 bästa lagen i landet går vidare till final i Kumla.
 Ungdomslägret hos Kina i juli, fullt (12 st), Malin E instruktör (ingen extra avgift).
 Vestur ungdomsläger 14-15/6. Beslut: 500 kr sponsring till Landiungdomar. Åsa
kollar läget och lägger ut blänkare om sponsring utifrån det.
Avel
 Föl och unghästmönstring samt GK-dag, en hel Nina Bergholtz-helg.
Mona har gjort grov budget delvis utifrån förra årets fölmönstring. Kräver 25
föl/unghästar a 400 kr. GK-dag ca samma antal, 25, för att gå runt.
GK-dag, med eller utan häst. Föreläsning/clinic + uppsuttet med publik.
Beslut: Vi kör på hel helg, bör vara självbärande. Går att avboka Nina en månad
innan.
Åsa och Johanna hjälper Mona att sammanställa och skriva blänkare.
Kommunikation
 Astrid Lindberg kan läras sig hemsidesadministration och kan hjälpa och sedan ta
över kommunikationsbiten från Åsa. Skall bli inbjuden till styrelsemöten (utan
rösträtt).


o

o

o

 Övrigt
o Uddevallas kommuns ridverksamhetsutvecklings-möten
 Cissi, Johanna och Åsa går 21/5, men det skulle vara bra om fler kunde gå,
speciellt 20/5 och 27/5. Åsa lägger ut på FB, anmälan till Uddevalla kommun
senast 19/5.
o Fleecetäcken
 Granngården kan fixa täcken för 249 kr st, f.d. Olympus kanske kan trycka om de
får ha sin logga/namn på. Johanna kollar alternativ och beslut får tas på FB
eftersom det måste beslutas i början av juni (för att reservplanen med t-shirts
från ”Klisterdekaler” skall kunna gå in).
 Reseersättning: Anna 82 km Johanna 125 km Mona 120 km
 Nästa styrelsemöte: Hos Mona 12/6 18.
 Mötet avslutades.

Mötessekreterare:
Åsa Wängdahl (mötessekreterare)
……………………………………………………………………..
Justeras:
Linda Moskajärvi (mötesordförande) Godkänt 2019-05-17 (mail)
……………………………………………………………………..
Helena Olofsson (mötesjusterare) Godkänt 2019-05-21 (mail)
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