Landi Islandshästförening
Protokoll för styrelsemöte 2019-10-02
Närvarande: Johanna, Ann, Åsa
Plats: Hos Johanna i Lane-ryr
Mötesordförande Johanna, mötessekreterare ordinarie.
Mötet öppnades av Johanna.
Justeringsman: Ann.
Föregående mötes protokoll gick igen lite snabbt av Åsa. De flesta punkterna även på dagens
agenda.
 Ekonomi
o Rapport från Martina
 KM troligen ca 6500 plus.
 Övrig ekonomi mycket god.
o SISU-bidraget på 16000 kr, Åsa sammaställt förslag hur det skall fördelas (se nedan)





Beslut: OK användande av SISU-bidrag enligt ovan.
 SIF
o
o

SIFs Höstmötet j9-10/11 på Strömsholm. Johanna kan tänka sig att åka om någon annan
kommer med. Åsa mer tveksam. Johanna kollar/gör upprop, och kollar resemöjlighet.
SIFs tiggeribrev, går att läsa om i nyaste numret av Islandshästen. Mötet anser att beslut
om bidrag skall tas på årsmötet.

 Vestur
o DM inställt för få anmälda. Bättre info behövs tidigare!
o Nya domarbås till Säve, ca 5000 kr/st (material). Sponsorer behövs privat/förening. Landi
avvaktar. Vad får man om man sponsrar?
o Nästa års Vestur-tävlingar: VSM i maj, ännu ej besked om vilken helg från SIFs TS. Mer
info på höstmötet 13/10.
o Höstmöte 13/10 kl 16. Johanna åker, fullmakt behövs inte. Fler represntanter önskas.
Beslut: Landi-representanter får reseersättning av Landi.
o
 Arbetsgrupper/intresseområden/kommittéer
o Tävling
 Landi tävlingssektion inte så stort och inte så motiverat.
 Minsta möjliga tävlingar planeras in 2020.
 KM 2020 helg i september på Säve, lördag Sport söndag GK. Johanna tar med
önskemål till Vesturs höstmöte. Beslut: boka två dagar även om vi bara utnyttja
en (även om vi riskerar bokningsavgiftsförlust).
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o
o

o
o

o

Påsktävling Annandag påsk. Förutsatt att ingen annan tävling inplaneras på påsk.
Johanna tar med önskemål till Vesturs höstmöte. Beslut: Boka enligt detta.
GK KM 2019. Förlängd anmälningstid, 12 anmälda nu, behövs 17. Eventuellt
måste tävlingen ställas in.
Istävling på Vänersborgs Arena. Hyra arenan 14/3 15000 kr. Johanna och Ann har
tagit fram budget kostnad 25500 totalt. Behövs 40 startande. Behövs
arbetsgrupp fr.o.m. november, för planering sponsorjagande m.m. Beslut: boka
arenan om inte avbokningskostnaden över 2000 kr (Johanna).

Fritid
 Ridhelg i Halland genomförd, mycket lyckat.
Utbildning
 Hovkurs 23-24/11 på Skansens gård, Anneli Dalberg
• Tvådelad, lördag 14-17 föreläsning, söndag 9-15:30 praktik (ta bort sko
plus slå på tappsko)
• Minst 5 helhelg, och minst 5 st till bara på lördag. Anneli skall ha 300
kr/deltagare lördag och 1950 kr för deltagare hela helgen.
• Beslut: Använda SIS-pengar att sponsra i första hand helhelgare. 450
kr/person för 10 st. Blir det färre kan vi sponsra även lördagsdeltagare.
 Icetest-utbildning. Mats Adler. Vill vi hellre ha utbildning i nya systemet
Sportfengur? Nej, Icetest i första hand, med gärna introduktion till Sportfengur.
Förslag på dagar: 17/11, 30/11, 1/12, 7/12, 8/12, Ann kollar med Mats. Bokar
klubbhuset Säve. Beslut: SISU-pengar till utbildningen 2500 kr och Landi bekostar
lokalen. Deltagande gratis.
 Magnus Skulason-clinic 19/10. 5 betalade deltagare hittills, 4 gratis funktionärer.
Johanna skall maila alla funktionärer 2019 om att de får gå gratis. Johanna
planerar in hästar för Magnus att använda.
 GK-dag 5/10. Mona inte rapporterat till mötet.
Ungdom
Avel
 Föl och unghästvisning 6/10. 20 hästar anmälda. Mona inte rapporterat till
mötet.
Kommunikation
 Nyhetsbrev skal skickas ut (av Åsa) när Icetest-utbildningen bestämts.

 Övrigt
o Föreningsjacka. Fortsatt koll (Johanna).
o Årsmöte 2020. 2/2. Förslag på stall Råsseröd. Åsa kollar möjlighet och kostnad med
Malin. Föresläsningsförslag: Bett eller tänder. Valberedningen börjat jobba? Bör höra av
sig till styreslen för att kolla läget först.
 Nästa styrelsemöte:
o 13/11 eller 14/11 hos Åsa. Johanna lägger ut FB-omröstning om vilken som passar flest.
o Reseersättning för detta möte, Åsa rapporterar till Martina.
 Mötet avslutades.
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Mötessekreterare:
Åsa Wängdahl (mötessekreterare)
……………………………………………………………………..
Justeras:
Johanna Grundberg (mötesordförande) Godkänt 2019-10-04 via mail
……………………………………………………………………..
Ann Kruse (mötesjusterare) Godkänt 2019-10-04 via mail
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