Landi Islandshästförening
Protokoll för styrelsemöte 2019-06-19
Närvarande: Johanna, Anna, Ann, Cissi (del av mötet), Mona, Eva-Lotta, Helena (del av mötet)
Plats: Hos Mona i Uddevalla
Mötesordförande Johanna, mötessekreterare ordinarie.
Mötet öppnades av Johanna.
Justeringsman: Ann
Snabbgenomgång av föregående mötesprotokoll av Johanna.
Ekonomi
o Martina hade rapporterat till Åsa (och Linda). SM-kvalen skall gå jämt upp. Påsktävlingen
ca 14 000 kr plus. Mycket god ekonomi.
o Åsa informerade om att Landi fått 16 000 kr från SISU för utbildningsinsatser, skall vara
s.k. lärtid som kommer många tillgodo. Vi får komma överens om vad pengarna skall
användas till. Rapport med redovisning skall skrivas till SISU i slutet av året.
 SIF
o Ordförandekonferens 5/7 (under SM). Ingen i styrelsen skall till SM eller kan gå på mötet.
Kan någon som skall till SM gå. Frida Ankersson? Karin Ahlberg? Cissi kollar med dessa.
 Vestur
o Åsa gick igenom Vesturs styrelsemötesprotokoll från deras möte i söndags. Bl.a.
 SIF utredning om tävlingsplanering och Vesturs deltagande
 Jan Ljungholms stora engagemang: Vesturs kassör, GHPs ordförande, driver
anläggningsfrågor, tävlingsledare GK-kval 3/8.
 Funktionärspoäng.
 VSM-strul och ekonomi (gick runt).
 Hippologi 1-kurs 26-27/10, 1400 kr/person.
 Passkurs under planering.
 Enskild ridning på islandsbanorna på GHP.
 Ungdom:
 Ungdomslägret inställt samt eventuell träningsdag för domare. Feedback
från lokalföreningarna önskas. Landi: det bör vara kända och
välrenommerade tränare/domare för att locka.
 Träningsdag för domare. Feedback från lokalklubbarna önskas. Landi:
känd och välrenommerad domare.
 Tävling:
 GK-kval 3/8.
 DM 4/10 (Sigur ornar), kvalpoäng (låga), bara A- och B-finaler.
o En fråga kom upp angående de mobila boxarna, hur länge kommer de att finnas på Säve
och vad kostar de? Åsa kollar.
 Arbetsgrupper/intresseområden/kommittéer
o Tävling
 SM-kvalen 12/6 Råsseröd och 17/6 Säve, anordnade av Pia Lindahl och Malin
Andersson-Larsson utan inblandning av Landis tävlingssektion. Bra att det
anordnas, men inte bra att det gjordes så fort och utan styrelsens riktiga
godkännande. Förhoppningsvis går dessa tävlingar jämt upp, trots färre
deltagare än beräknat (privat sponsring).
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För framtidens tävlingar, speciellt de som skall anordnas av andra: det skall göras
ansökan med kalkyl och plan, med godkännande av styrelsen. Ann tar fram en
mall.
GK KM 12/10. Johanna håller i denna. Inga vandringspriser för GK KM detta år.
Tävlingsplanering för nästa år pågår (Linda, Johanna), för att vi skall vara
förberedda inför på Vesturs höstmöte då den totala tävlingsplanen skall sättas.
Istävling 2020, Johanna har fått napp av Vänersborgs arena i mars, hon kollar
vidare pris m.m.

Fritid


Ridhelgen i Halland 21-22/9, Cissi rapporterade att blev full på två timmar. Dag 1
i Falkenbergstrakten, dag 2 ej bestämt (Åsa hjälper till att kolla).
 Uteritt 30/6 i Svartedalen, Åsa ordnar, 9 anmälda hittills.
 Eventuell uteritt 17/8 eller 18/8. Åsa kollar med Ingvor om hon kan ordna en på
Orust. Annars kan Cissi nog ordna.
 Trekamp på Backamo och bakluckeloppis, eventuellt 31/8. Ingela Karlsson och
Nina Södergren intresserade att hålla i detta. Beslut: Landi sponsrar med
Backamohyran 1500 kr.
Utbildning
 Vesturs Hippologi 1-kurs i oktober (se ovan). Beslut Landi-medlemmar sponsras
med 400 kr. Om möjligt tas detta ur ”SISU-potten”.
 Förslag från Ann: Icetest utbildning för Mats Adler, Ann har kollat med honom.
Kostnad 2500 kr. Vi skulle kunna använda SISU-pengar till detta. Motprestation:
sitta i sekretariatet på Landi-tävling. Ann kollar förslag på datum (senast
december om SISU-pengar skall användas).
 Magnus Skulason-kurs 12-13/10 är full (12 platser) och fler står på kö. Johanna
håller i denna. Möjlighet att ordna föreläsning/clinic på lördag kväll, önskemål på
ämne: markarbete. Beslut: Vi använder SISU-pengar att bekosta
föreläsning/clinic plus del av resekostnaden. Landi-funktionärer under året får
delta gratis, men inte beslutat om det skall kosta något för andra. (Budget sist i
detta dokument).
 Förfrågan om Landi kan ordna ridkurs för Vigdis och ev. Eyjolfur (i Vedum),
endags eller tvådagars. Ingela Carlsson kollar på detta tillsammans med Johanna.
 Gerdingakeppni-dag 4/10 för Nina Bergholtz. Mona ansvarig, Åsa hjälpt till med
budget. Mona behöver hjälp med hur vi vill ha upplägget. Vi kom fram till att ha
föresläsning/clinic fram till lunch, ridande efter lunch, med ”publik”. Lite
konstigt att Malin verkar köra en egen planering med samma sak med vissa
inbjudna, Mona pratar med Malin att hennes aktivitet skall tas bort. Beslut: Landi
använder ca 4000 kr från SISU till GK-föreläsning/clinic, publiktid och del av
resekostnad. Minst 10 utan häst (100 kr/st) och 10 med häst (500 kr/st) för att
det skall gå runt inräknat detta bidrag. Sista anmälningsdag 1/9 så att vi har
chans att avboka Nina. (Budget sist i detta dokument).
 Ytterligare utbildningsaktiviteter, vi kommer att ha mer SISU-pengar att
spendera innan årets slut. Vad vill vi ordna?
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Haffi. Linda har kollat 7500 + moms och resa för en föreläsning. Känns
dyrt och vi har haft Haffi förut. Så vi skippar Haffi just nu.
Munhälsa och bett, Ylva Rubin. Förslag från Åsa.
Hovdag inkl. tappskopraktik. Anna kollar med sin hovslagare (innan nästa
möte) om hur ett upplägg skulle kunna se ut och budget.

Ungdom
 Programridning för domare, Malin Elmgren tillfrågad, 5000kr/dag + bana + resa +
mat blir ungefär 7000 kr. Vid 10 deltagare blir det ca 7000 kr/person. Blir det inte
10 st ungdomar skall platser erbjudas vuxna för att få ihop 10 stycken. Det hade
varit bra att vara på Säve (passbana) men den är fullbokad hela hösten, så det får
bli Råsseröd. Beslut: Landi sponsrar med halva avgiften för ungdomar, blir ca 350
kr/ungdom. Helena kollar möjlig dag med Malin och gör plan och budget.
 Lag-SM-kvalet resulterade i en 17:e plats och 14 går till SM. Oavsett placering så
skulle inte laget åka till SM.
Avel
 Föl och unghästmönstringen, Mona ansvarar. Malin har lovat fixa boxar till alla
som vill hyra, annars hagar, Mona kollar priset. Min 20 hästar för att det skall bli
”ekonomi”, max 25 har Nina sagt. Andra mönstringar ligger på 400-800 kr, en
avgift på 550 kr skulle nästan täcka utgifterna om det blir 20 stycken. Sista
anmälningsdag 1/9 så att vi har chans att avboka Nina.
Beslut: Landi tar en mindre förlust på 290 kr enligt budget.
Budget sist i detta dokument. Eventuellt annan beräknad förlust tas beslut om i
styrelsen.
Kommunikation
 Astrid Lindberg skall lära sig hemsida och kommunikation av Åsa.
 För att ännu mer synliggöra Landis aktiviteter bör vi skapa Evenemang i Landi
Facebookgrupp. Evenemangen syns högst upp i gruppen och kan användas för
att göra reklam och annan ”allmän” information. För information till anmälda
som inte skall kunna ses av ”alla” kan Messenger-grupp skapas och användas för
direktkommunikation.

 Övrigt
o Ridsområdesutveckling i Uddevalla. Workshop 21/5, Cissi och Johanna deltog. Gammalt
militärmarkområde i Bulid för framtida utnyttjande efter sanering. Massor av önskemål
kom fram, många olika dicipliner med olika idéer, ”inget är omöjligt”. Även önskemål för
islandshästarna togs upp. Detta är ett långtidsprojekt och fler verksamheter (idrott och
andra) har önskemål för området. Framåt skall fler utredningar och detaljönskemål tas
fram, representanter för de olika hästgrenarna bör finnas med. Landis representanter:
Cissi och Nina (om möjligt).
o Täckena till SM-ekipagen är färdiga imorgon. Kostnad per täcke 239 + 226 kr plus
broderimmall. Ett täcke per ryttare. Åsa kommunicerar på hemsida och FB, Johanna är
kontaktperson och levererar.
o Eva-lotta fixar Landi-flaggor på ”pinne” till Ankerssons.
o Förslag från Johanna: Ta fram en Landi-jacka. Mötet höll med. Johanna kollar.
o Reseersättning, Åsa meddelar Martina för deltagarna.
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o Nästa styrelsemöte: 5/8 18 hos Ann (reservplats hos Johanna).
 Mötet avslutades.

Mötessekreterare:
Åsa Wängdahl
……………………………………………………………………..
Justeras:
Johanna Grundberg (mötesordförande) Godkänt 2019-06-21 (mail)
……………………………………………………………………..
Ann Krus (mötesjusterare) Godkänt 2019-06-21 (mail)

Budget för några aktiviteter
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