Landi Islandshästförening
Protokoll för styrelsemöte 2019-09-04
Närvarande: Cissi, Johanna, Mona och Åsa
Plats: Hos Cissi i Vassbovik
Mötesordförande vice ordförande, mötessekreterare ordinarie.
Mötet öppnades av Johanna.
Justeringsman: Cissi.
Föregående mötes protokoll (hoppades över).
Ekonomi
o Martina lämnat info
 Ekonomin ser bra ut, överskott från tävlingar samt SISU-bidrag
 SIF
o SIFs medlemsavgift 2020 +50 kr. Åsa kollar.
o SIFs tiggeribrev. Linda svarar mha Johanna att vi vill veta vad pengarna skall användas till.
Sigur get 100 kr/medlem om åtgärdplan visas.
o Höstkonferensen 10/11 Jönköping. Åsa kan åka (framför allt för fritidsdelen), ev. Johanna
också.
 Vestur
o DM 5/10, info på väg från Johannes. Krockar med Landis GK-dag.
o Domarbås, sponsring från företag och föreningar. Vi avvaktar.
o VSM Nivå 1 2020 ansökt, inte Kristi Himmelsfärd (redan bokat av GHSK). Oklart vad som
gäller att bokning av GHP och vem som har förtur.
o Höstmöte 13/10, Johanna och Åsa kan delta. Gärna fler. Johanna tar med Landis
önskemål om tävlingar.
o Hippologi1 sista helgen i oktober. Sponsringsbeslut taget tidigare.
o Beridet bågskytte på passbanan på GHP.
 Arbetsgrupper/intresseområden/kommittéer
o Tävling
 KM funktionärsjakt pågår av Johanna, fattas en domare (kanske kör vi med bara
två), Johanna jagar också sponsorer för att få några priser, alternativ kan priser
köpas. 29 anmälda tills nu.
 GK KM 3 domare bokade, inte så många anmälda än.
 Tävlingsplanering/förslag för 2020 (drogs av Johanna):
• Istävling på arena Vänersborg i mars, Johanna skall på möte med
kommun/vaktmästare inom kort för att få reda på mer om
förutsättningar, pris o.s.v. Samarbeta med Drifandi?
• Påsktävling GHP, annandag påsk.
• SM-kval GHP i maj, helg.
• Kvällskval i juni?
• GK-kval helg i augusti.
• KM (Sport+GK) helg i september.
• SM-kval hösten?
• Någon mer på annat håll än GHP?
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Martinas förslag om SM-kval i slutet av oktober/november, svårt med
banunderlag. För stor risk, nästa år planeras in. Beslut: avslås. Landi ordnar inte
kval på Råsseröd heller.
Funktionärer: bättre modell till 2020, Johanna tar fram förslag för
årsmötesbeslut.

Fritid


Referensperson för att delta på ridområdesutvecklingsinitiativet i Uddevalla.
Nina Södergren representerar Landi. Cissi skall ha kontakt med henne för
styrelsens räkning.
 Sverigeritten, flera grenar genom södra Sverige aktuella. Landi ställer sig positiva
att delta genom Vestur-land om det blir aktuellt. Cissi har kontakt.
 Fritidsmöte 9/11 i samband med SIFs höstmöte, Cissi fått inbjudan 9/11 ev Åsa
 Hästgrejslopis på föl och unghästvisningen. Åsa fixar text i
evenemanget/FB/hemsida.
 Ridhelg 21-22/9, Lindome på söndagen.
Utbildning
 Hovvårdkurs för hovslagare Annelie Dalberg, på Skansens gård, sista helgen i
november (lördag em/kväll + söndag)
• Teori lördag em/kväll, max 20 deltagare på lördagen
• Tappskokurs minst 5 max 10 deltagare på söndag, fokus att dra av sko,
döda hovar.
• Förslag kostnad 1950 kr/person för hela kitet (exkl. Skansen-kostnad).
Förslag att Landi sponsrar så kostnad blir 1500 kr/person. Beslut om
detta sker på kommande möte.
• Lördagen skall vara självbärande för de utöver ”hel-helgare”.
 GK-dagen,
• 11 med häst anmälda, 7 betalat, Frida med två hästar vill dra sig ur.
Beslut: Frida får betala för en häst om inte en till med häst anmäler sig
(för kostnadstäckning).
• 10 utan häst anmälda, 4 betalat.
• Carina Prick fotar.
 Skulasson-clinicen 19/10
• Grill före för kursdeltagare + Landi-funktionärer (gratis).
• Clinic gratis för kurs-deltagare och Landi-funktionärer.
• Deltaga på clinic möjlig för icke Landi-funktionärer. Kostnad 250 kr.
• Johanna skapar FB-evenemang och Åsa skriver på hemsidan.
Ungdom
 Träningsdagen 22/9, oklart läge (ingen rapport kommit).
Avel
 Föl- och unghästmönstring
• 17 anmäla, + 2 från Ann om vi beslutar köra. Saknas några förväntade
anmälningar.
• Beslut: Vi förlänger anmälningstiden (till 14 dagar innan) och tar
eventuell förlust om det inte blir fler än 19.
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Funktionärer: Mona fixar funktionärer utöver de som Malin ordnar. Ha
inte ”för många” funktionärer.
Åsa fixar Excelark till Mona för att hålla reda på all hästinformation.
Rosetter har Martina fixat, två sponsorer finns så några priser blir det.
Hästutrustningsloppis på läktaren. Cissi tar emot anmälningar. Åsa
kommunicerar.
Carina Prick fotar.

•
Kommunikation
 Johanna intresserad av att ta över hemsida och kommunikationsbitarna från Åsa.
Överlämning i vinter.

 Övrigt
o Reseersättning detta möte: Johanna 56 km, Mona 40 km , Åsa 73 km.
o Föreningsjacka. Johanna kollar vidare.
 Nästa styrelsemöte:
o 2/10 kl. 18 hos Johanna.
 Mötet avslutades.
Mötessekreterare:
Åsa Wängdahl (mötessekreterare)
Justeras:
Johanna Grundberg (mötesordförande) Godkänt 2019-09-07 (mail)
Cecilia Trolin (mötesjusterare) Godkänt 2019-09-06 (mail)
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