Landi Islandshästförening
Protokoll för styrelsemöte 2019-11-14
Närvarande: Ann, Anna, Cissi, Helena, Johanna, Åsa
Plats: Hos Åsa i Lödöse
Mötesordförande Johanna, mötessekreterare ordinarie.
Mötet öppnades av Johanna.
Justerare: Anna.
Föregående mötesprotokoll gicks igenom av Johanna
Ekonomi
o Rapport från Martina via mail.
 KM inte lika mycket plus som vanligt
 Förluster av aktiviteter, de flesta täcks av SIS-bidrag
 God ekonomi i övrigt
o Vi har fått tillbaka Backamo bokningsavgift (1500 kr) eftersom vi inte utnyttjade
anläggningen.
 SIF
o SIFs höstkonferens gångna helg, ingen deltog från Landi. Svag uppslutning totalt har vi
kunnat läsa om i media (ca 50 personer). Vi diskuterade lite runt engagemang och
kommunikation i/från SIF.
 Vestur
o VSM, många turer med SIF TS, GHSK och avelsstiftelsen om när VSM kan hållas. SIF har
bestämt helger för Nivå 1-tävlingar och då är GHP bokat av GHSK. Också andra stora
tävlingar (även privatarrangerade) måste tas i beaktande. Förslag är nu att VSM hålls 1517/5 som Nivå2, men Vesturs styrelse vill ha input från Åsa. Åsa vill att Landis styrelse
skall stå för åsikten. Vi kom fram till att Landi tycker att VSM 15-17/5 skall vara en Nivå2tävling med finaler och även de som inte avser att kvala till SM skall beredas plats. Åsa
kommunicerar detta till Vesturs styrelse.
o Vesturs höstmöte 13/10, Johanna representerade Landi. Det handlade mest om
tävlingsplanering, VSM-diskussion och hur man får Vesturs föreningar aktiva i Vesturaktiviteter. Tävlingsdatum är preliminära tills tävlingarna är godkända i IndTA. För Landis
räkning bokades (på GHP, Säve) påsktävling Annandag påsk och KM (Sport och GK) i
september. Louise Löfgren skall hjälpa Vesturs TS nästa säsong.
o SIF TS har tillsatt en arbetsgrupp för ”regelverk” om hur tävlingsplanering och
datumtilldelning skall ske, med ökad konkurrens från privata aktörer som del i detta. Per
Tollemark från Vesturs styrelse ingår i arbetsgruppen.
o Åsa tog upp frågan om hur Landi bör finnas representerad i Vesturs styrelse i framtiden.
Dessutom nämndes en ny FB-grupp för lättare kontakt mellan föreningarna som Vesturs
ordförande Elisabeth skall bjuda in till (troligen ordförande och någon mer). Ingen på
mötet hade blivit inbjuden.
o Vesturs ungdomsrepresentant Emelie försöker kartlägga intresset för Vestur-arrangerade
ungdomsaktiviteter nästa år. Vi kom fram till att det är svårt nog att få Landi-ungdomar
engagerade i Landi-aktiviteter och säkert ännu svårare med Vestur-aktiviteter.
 Arbetsgrupper/intresseområden/kommittéer
o Tävling
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Landi tävlingssektion är osäkert hur många som det behöver vara och vilka som
orkar. Johanna och Ann koncentrerar sig på istävlingen (se nedan).
Tävlingssektions vara eller icke vara, och konsekvenser, tas upp på årsmötet.
Landis KM (på GHP, Säve) flyttat till 26-27/9 pga GHSK önskemål om byte.
Istävlingen, Vänersbors arena 14/3 2020
 Kontrakt för Vänersborgs arena har kommit till Johanna (som är Landis
kontaktperson)
o Totalhyra (hela anläggningen med kringutrymmen och
parkering): 13500 kr
o Hårda avbokningsregler gör att vi riskerar kostnader även om
tävlingen inte blir av. Avbokning mindre än två månader innan
50% av hyran, mindre än 1 månad 75% av hyran och mindre än
två veckor innan 100% av hyran.
 Tölt on ice hålls i Ale helgen efter. Johanna jobbar för att få en kvalplats
dit som pris.
 Idé: Möjlighet att få hjälp/träning (med eller utan is) några dagar innan?
 Diskussion om ekonomiskt risktagande pga hårda avbokningsregler. Åsa
tyckte att vinst från tidigare tävlingar måste kunna ”återinvesteras” i
tävlingar, och att man kan ta den ekonomiska risken om man är
medveten om den. Alla på mötet höll med.
 Blir det dåligt med anmälda kan vi köra tävlingen på färre och gå med
förlust (med samma argument som ovan).
 BESLUT: Landi bokar Vänersborgs arena (genom Johanna) för 14/3 2020.
 Johanna kollar mer om tillgång till arenan dagarna före 14/3.
 Arbetsgrupp för detta evenemang: Johanna, Ann, Cissi, Helena, Anna.
Önskemål att ta med någon utanför styrelsen också. Börjar jobba
omgående, FB-grupp för detta skapas.
 Logga för evenemanget. Åsa kollar om hon kan fixa något, annars har
Cissi eventuellt någon.

Fritid


Sverigeritten 2020. Väster-om-Vänern-ben-initiativ från Cissi och Åsa, men
intresset från andra Vestur-föreningar är lite dåligt.
 Inför nästa år troligen mindre antal uteritter.
Utbildning
 Icetest/Sportfengur Säve 25/1 2020
 Mats Adler lärare
 Max 10 deltagare
 GHPs klubbhus är bokat av Ann.
 Gratis för Landi-medlemmar (SISU-bidrag). Även andra föreningars
medlemmar skall kunna delta i mån av plats, för kostnad 150 kr (för att
täcka del av lokalkostnad).
 Sista anmälningsdatum 1/1.
 Ann ansvarar, Åsa hjälper till att kommunicera.
 Hovkurs
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Anmälda (hittills): 7 hela helgen (varav 5 Landimedlemmar), plus 8 till på
bara teoridelen (varav 3 Landimedlemmar).
 Mycket förmånlig sponsring av medlemmar för både teori och
helhelgsdeltagare (150 kr resp. 600 kr).
 Annelie lärare och sköter ”allt” även mat och ”finanser” (SISU-bidrag från
Landi).
 Magnus Skulasson clinic gick lite minus, men täcks av SISU-bidraget.
 Uddevalla kommuns ridområdesutvecklingsworkshops sammanfattade, Johanna
och Cissi (som Landis representanter) har fått dessa.
 Vesturs Hippologi1-kursen som några Landimedlemmar skulle gå, med bidrag,
men kursen blev inställd. Beslut: bidragspengarna går till hovkursen istället (se
ovan).
Ungdom
 Inget aktiviteter att rapportera
 Hur skall vi engagera ungdomarna? Vestur har ställt frågan via FB till
föreningarna. Landi har svårt nog att få engagemang, känns som att Vesturs
aktiviteter inte är det vi skall satsa på.
 Lag-SM-kval kommer att arrangeras i maj 2020 av Vinir+Sigur på GHP, Säve.
Avel
 Inget att rapportera.
Kommunikation
 Överlämning av hemsida + kommunikation från Åsa=>Johanna börjat.
 Landis FB offentlig men godkänna inlägg, fungerar ok.
 Drygt 20% av vuxna Landi-medlemmar inte med i Landis FB-grupp. Därför behövs
annan typ av kommunikation. Försök hitta fler på FB och bjuda in, framtida
aktivitet.

 Övrigt
o Det kommer mail från SISU för utvärdering om lärgrupper. Bara att svara om man vill.
o Årsmöte 2/2 2020
 Råsseröds cafeteria ”bokad” (gratis)
 Föreläsare behövs! Cissi kolar med tandläkare Jenny.
 Åsa har projektor om det skulle behövas.
 Åsa skriver verksamhetsberättelse och skissar på verksamhetsplan till nästa
möte. Martina får fixa ekonomisk berättelse och revision.
 Valberedningen fått information om vilka poster som skall tillsättas 2020 men vill
ha mer info från sittande styrelsen. Vi gick bordet runt för detta och Åsa
rapporterar dessa åsikter till valberedningen.
o Reseersättning detta möte, Åsa fixar med Martina
 Nästa styrelsemöte: 13/1 eller 14/1 hos Helena (reserv hos Cissi).
 Mötet avslutades.

Mötessekreterare:
Åsa Wängdahl
……………………………………………………………………..
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Justeras:
Johanna Grundberg (mötesordförande) Godkänt 2019-11-16 via mail
……………………………………………………………………..
Anna Steffenburg (mötesjusterare) Godkänt 2019-11-20 via mail
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