Landi Islandshästförening
Protokoll för konstituerande styrelsemöte 2020-02-02
Närvarande: Johanna Grundberg, Anna Steffenburg, Martina Andreasson, Karin Ahlberg, Nellie Ahlberg,
Ann Kruse, Anna Hatt, Åsa Wängdahl
Plats: Råsseröd
Mötesordförande Johanna, mötessekreterare Åsa (stand-in för Cecilia Trolin).
Mötet öppnades av Johanna.
Justeringsmän: Karin Ahlberg och Martina Andreasson.
Klargörande av styrelseposterna samt kontaktuppgifter
o Ordförande: Johanna Grundberg (ny mail johanna.grundberg@hotmail.com)
o Vice ordförande: Ann Kruse (samma kontaktuppgifter som förut)
o Kassör: Martina Andreasson (samma kontaktuppgifter som förut)
o Sekreterare: Cissi Trolin, ej närvarande
o Ledamot 1: Helena Olofsson (samma kontaktuppgifter som förut)
o Ledamot 2: Karin Ahlberg (telefon 0733467318, mail karin.ahlberg@fhs.gu.se)
o Ungdomsledamot: Nellie Ahlberg (telefon 0733649035, mail nellie.ahlberg@gmail.com)
o Suppleant 1: Ann Hatt (telefon 0702357486, mail anna.hatt@hotmail.com)
o Suppleant 2: Anna Steffenburg (samma kontaktuppgifter som förut)
o Suppleant 3: Linda Moskajärvi, ej närvarande
Närvarande personer godkände publicering av sina kontaktuppgifter (på hemsida o.d.), de två
närvarande har redan godkänt (föregående år).
 Klargörande av vem som tecknar firman (ordföranden och kassör, var och en för sig).
Styrelsen beslutade att utse Johanna Grundberg (ordförande med personnummer ÅÅMMDD-NNNN)
och Martina Andreasson (kassör med personnummer ÅÅMMDD-NNNN) att var för sig oinskränkt
företräda föreningen. Denna rätt innebär bland annat, men inte uteslutande, att företräda föreningen
gentemot Swedbank AB, samt att utse behörighetsanvändare i företagets internetbank.
 Övriga val/klargörande/beslut
o Till huvudansvariga för kommittéer/arbetsgrupper valdes
 Tävling: Johanna, Linda
 Fritid: Cecilia
 Utbildning: Anna S
 Ungdom: Karin och Nellie
 Avel: Helena och Anna H
 Kommunikation: Johanna
 Webmaster: Johanna
o Johanna kontaktar SIF och Vestur med ny ordförande och vilka som skall finnas för mottagande
av SIF och Vestur-mail (Landis mail skall alltid vara det men även t.ex. ordföranden kan vara
mottagare).
o Huvudansvarig för bevakning Landis maillådor:
 landi@landi.se: Martina, Johanna
 tavling@landi.se: Johanna
Övriga kan också gå in i maillådorna om de önskar, Åsa skickar info.
o Huvudadministratör för Facebookgrupp Landi Islandshästförening: Linda.
o Huvudadministratör för Facebookgrupp Landi Islandshästförening – styrelsegruppen: Johanna.
o Huvudadministratör för FB-kontot Landis Styrelse: Johanna
o Huvudadministratörer Landis Ungdoms-FB-grupp: Karin + Nellie
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Huvudansvarig för hemsidan, webmaster: Johanna. Ansvarar för uppdatering av hemsidan med
nya styrelsen och andra representanter som bör finnas angivna där, samt övriga uppdateringar
till följd av årsmötet och det konstituerande styrelsemötet.
o Anna fixar så Johanna kommer med i SIFs Facebookgrupp för lokalföreningarnas ordföranden.
o Ann bestämdes till Landis materialförvaltare (bl.a. vattenflaskor, funktionärsvästar, flaggor).
Det beslutades att kallelser till styrelsemötena skall ske via FB (styrelsegruppen).
Vesturs årsmöte. Inga motioner finns från Landi. Johanna har fullmakter till de som representerar Landi
på Vesturs årsmöte (valda på Landis årsmöte).
SIFs riksårsmöte. Landi har ingen motion till detta möte. Ingen representant finns för närvarande från
Landi. Johanna efterlyser detta via FB och hemsida.
Klargörande av vad som åligger styrelsemedlem.
o Kolla och svara på styrelsegruppmeddelanden på Facebook.
o Inte deltagit i styrelsemöte: notera nästa möte samt läs protokollet för missat möte.
o Inte kan deltaga på kommande möte: rapportera till ordförande om pågående ansvarsfrågor.
Klargörande av hur Landi hanterar GDPR och vad det innebär (dokument på hemsidan, samt hur vi
friskriver oss från användande av personuppgifter och foton i samband med aktiviteter).
Klargörande om dokument som rör riktlinjer för styrelsearbetet, bidragspolicys (finns på hemsidan).
Klargörande av arvode för styrelsemedlemmar för innevarande styrelseår, dvs medlemsavgiften betald.
Klargörande av reseersättning vid styrelsemöten (se bidragspolicy-dokumentet).
Åsa fixar nyhetsbrev nr 1 2020 med ny styrelse och på gång till Landis medlemmar.
På gång aktiviteter
o Istävlingen. Väldigt få anmälda (7 st). Dela evenemanget på FB. Funktionärer behövs också.
o Påsktävlingen, finns öppen för anmälningar redan och anmälningar har börjat komma in.
Kommande styrelsemöten, principen för att bestämma möten bestämdes att man tar det möte för
möte.
Nästa styrelsemöte bestämdes till 5/3 kl. 18 hos Karin och Nellie Ahlberg.
Mötet avslutades
o
















Mötessekreterare:

Åsa Wängdahl
Justeras:

Johanna Grundberg (mötesordförande)

…………………………………………………………………. ………………………………………………………………… (Ort och datum)
Karin Ahlberg (mötesjusterare)

…………………………………………………………………. ………………………………………………………………… (Ort och datum)
Martina Andreasson (mötesjusterare)

…………………………………………………………………. ………………………………………………………………… (Ort och datum)
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