Landi Islandshästförening
Protokoll för styrelsemöte 2019-08-05
Närvarande: Mona, Anna, Cissi, Martina, Linda, Ann, Åsa
Plats: Hos Ann i Svenshögen












Mötesordförande ordinarie, mötessekreterare ordinarie.
Mötet öppnades av Linda.
Justeringsman: Mona.
Föregående mötesprotokoll
o Åsa drog det.
Ekonomi
o Sport-SM-kvaltävlingarna som ordnades i en hast i juni, utlovad ”sponsring” har uteblivit,
så tävling två gick med lite förlust. Vi ser detta som ”lärpengar” för att inte göra om
samma misstag med tävling under ”oordnade” former. Ann ansvarar för att ta fram en
mall för att använda om man vill anordna en tävling i Landis regi.
o Ungdomsläger, många med, Landi sponsrar detta med ca 11000. Åsa vill ha vilka som var
med för att kunna söka LOK-stöd.
o Landi-täcken läggs under ekonomi-posten ”Sponsring” eftersom de har använts till att
sponsra SM-deltagare. 10 täcken kvar dessa används till klubbmästarna i Sport och GK.
o Medlemmar som inte betalt, någon action? Nej inte just nu, de får liga kvar i
medlemsregistret tills vidare.
SIF
o Linda har fått sommarbrev från SIF, ”Rädda SIF”, där SIF ber om sponsring utan
motprestation som det verkar. Linda lägger ut brevet i FB för påsyn. Vi skjuter på
diskussion och beslut om sponsring till nästa möte.
o Kortfattade anteckningar från Karin Ahlberg (till Åsa) från ordförandekonferensen i juli
(på SM), hon representerade Landi. Tydligen handlade mötet mycket om SIFs dåliga
ekonomi.
Vestur
o DM 4/10, Åsa skall kolla vilka regler som gäller (om det inte kommer någon information
snart).
Arbetsgrupper/intresseområden/kommittéer
o Tävling
 KM 29/9
 Vandringspriserna skall in och plaketter skall beställas (för förra årets
klubbmästare, att sätta på vandringspriserna). Martina kollar. Linda
ansvarar så att vandringspriserna kommer till KM.
 Domare, Ann fixar, i första hand skall vi använda Landi-domare.
 GK KM 12/10
 Linda skall lägga ut på Icesale.
 Linda fixar text till hemsidan till Åsa.
 Domare är färdiga, Johanna har fixat.
 GK funktionärsscheman förbereds och kommuniceras av Åsa.
 Fler prisrosetter skall beställas av Martina, samma sort som förut (även lila).
Johanna inventerar vad hon har.
 KM-medaljer skall också beställas. Linda/Martina fixar.
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Malin A-L undrar, genom Mona, om Landi vill ordna SM-kval på Rossreröd en
kväll i september. Inte alla grenar kan finnas på Råsseröd i nuläget (ingen
passbana). Det måste tas fram en budget och plan enligt ny mall (se
mötesanteckning högre upp) sedan kan Landis TS ta beslut om vi mäktar med.

Fritid



Uteritt 17/8 på Orust, Ingvor Olsson håller i den.
Landi-dagen 31/8. Inga anmälningar än, men flera förväntas komma in. Inbjudan
ändras så den är även för all (även icke-Landi-medlemmar och andra raser).
 Ridhelgen i september. Dag 2 blir troligen i Lindome. Dag 1 går inte att rida hela
stranden (pga utlopp av ån), så det blir en annan lösning.
Utbildning
 Icetest-utbildning Mats Adler, 2500 kr tas av SISU-bidrag, max 10 stycken, öppet
för alla Landi-medlemmar. Ann kontaktar Mats om datum. Lokal? Ann kollar.
 GK-dagen 1/9, anmälda hittills 5 med häst och 5 utan häst.
 Clinic Magnus Skulasson. Johanna/Åsa fixar inbjudan och sedan inbjudan till
funktionärer gratis. Kostnad 100 kr för ej funktionär.
 Vigdis-kurs ordnas privat (av Ingela Carlsson), ingen Landi-aktivitet.
 Hovdag och/eller tappskodag/helg. Linda, Ann, Cissi och Anna kollar vidare.
Ungdom
 Programridning för domare troligen inställt pga Malin-arrangemang.
Avel
 Föl och unghästmönstring.
 5 stycken anmälda hittills (Icesale). 20 behövs för att gå runt. Mer reklam
behövs.
 Best in show-rosett behöver beställas (Martina).
 Box-frågan är viktig. Mona kollar igen med Malin så att hon kan svara på
frågor som kommer om detta..
Kommunikation
 Sluten/öppen FB-grupp. Öppen grupp gör att vi kan dela inlägg och bjuda in till
Landi-evenemang även för icke medlemmar. Beslut: Landis FB-grupp görs om till
öppen grupp. Moderatorer=styrelsen.
 Kommunikatör/hemsidesadministratör sökes fortfarande, Astrid har dragit sig
tillbaka tills vidare.

 Övrigt
o Alla i styrelsen uppmanas bjuda in sina vänner på FB till Landis evenemang.
o Täcken till GK SM, Johanna påminner om någon mer kvalat in.
o Landi-jacka, koll pågår av Johanna
o Milersättning för detta möte regleras av Martina.
 Nästa styrelsemöte: 4/9 kl. 18 hos Cissi.
 Mötet avslutades.
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Mötessekreterare:
Åsa Wängdahl
……………………………………………………………………..
Justeras:
Linda Moskajärvi (mötesordförande) Godkänt 2019-08-08 (mail)
……………………………………………………………………..
Mona Pettersson (mötesjusterare) Godkänt 2019-08-08 (mail)
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