Landi Islandshästförening
Protokoll för styrelsemöte 2020-03-05
Närvarande: Ann, Cissi, Johanna, Karin, Nelli, Astrid, Anna H
Plats: Hos Karin på Orust
Mötesordförande Johanna, mötessekreterare ordinarie.
Mötet öppnades av Johanna.
Justerare: Anna
Föregående mötesprotokoll gicks igenom av Johanna
Ekonomi
o Rapport från Martina via mail.
v Vi har fått in medlemsavgifter från 132 st medlemmar. Vi saknar
betalning från 93 st av dem som var medlem förra året.
Ø SIF
o SIF ska ha årsmöte den 28 mars i Stockholm. Ingen i styrelsen kan åka. Vi lägger upp en
uppmaning på Facebook där vi söker deltagare till mötet.
Ø Vestur
o Martina och Ann deltar på Vesturs årsmöte
Ø Arbetsgrupper/intresseområden/kommittéer
o Tävling
§ Istävlingen, Vänersbors arena 21/3 2020
v Vi har 17 st deltagare till istävlingen. Anmälningsavgiften täcker i
dagsläget domararvode och mat till funktionärer.
v Vi har bokat 3 st domare. Vi avbokar 1 domare.
v Första start är kl 10:00.
v Intresseanmälning ska lämnas om någon vill prova isen dagen före.
Tiden för provridning är 16-20.
v Funktionärslistan behöver fyllas på med funktionärer till dagen före
tävlingen.
v BESLUT: Att vi avbokar en domare för att minska utgifterna.
v Att vi genomför tävlingen även om vi inte når 40 deltagare som
krävs för att bli självfinansierade.
v Vi har 34 deltagare till Påsktävlingen.
v Tankar om en pay and ride inkl föreläsning och feedback. Anna Hatt
kollar upp och återkommer om detta.
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

o

Fritid
v Vi lägger ut en intressekoll på Facebook där vi uppmanar
medlemmarna att anordna en/flera uteritt.

o

Utbildning
v Vi planerar en Horsemanshiputbildning den 18 april. Föreläsning på
förmiddagen och enskilda lektioner efter lunch. Anmälan senast den
6 april. Vi behöver 18 anmälda. Avanmälan ska ske den 7 april.
v Beslut: Vi lägger ut evenemanget på Facebook
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o

Ungdom
v Beslut: Att Landi sponsrar Nellie Ahlberg och Moa Wänsäter med
2000 kr/deltagare för att gå på ULK islandkurs.
v Nellie har pratat med Vesturs ungdomsansvarig om vad som är
populärt hos ungdomarna. De finns en önskan om att göra
aktiviteter med fler klubbar.
v Kina har lagt förslag på ungdomsläger den 3-5/7. Kina har gjort en
budget. Se bilaga 1.
Beslut: Styrelsen anser att vi sponsrar men att vi beslutar om
summan senare i vår. Nellie lägger ut information om save the date
på Facebook.
v LAG-SM – Inget intresse ännu

o

Avel
v Anna Hatt kollar upp om det finns intresse av en avelsvisarkurs.
v Anna Hatt kollar upp om en unghästvisning kan anordnas i södra
delarna av Landiland och eventuellt samarbete med andra klubbar.
v Anna Hatt kollar upp om det finns avelskurser finns via SIF.

o

Kommunikation
v Vi i styrelsen skall använda vår Landifacebook när vi vill
kommunicera. Johanna lägger därefter ut informationen på Landis
hemsida.

Ø Övrigt
v Den 16 maj är det Nuntorpsdagen. De efterlyser någon som kan visa
rasen. De behöver få en återkoppling inom tre veckor. Vi föreslår att
någon av våra ungdomar gör detta.
Beslut: Att Landi gärna deltar men att vi återkommer om upplägg
till Nuntorp.
v Vi postar inget på Facebook som är av ekonomisk karaktär utan att
ha stämt av med styrelsen först. Övriga nyheter är ok att posta.
v Sisurapportering – detta görs vid varje styrelsemöte. Cissi
rapporterar efter varje möte till Åsa.
v Reseersättning detta möte, Johanna fixar med Martina
Ø Nästa styrelsemöte: 2/4-20 hos Cissi.
Ø Mötet avslutades.

Mötessekreterare:
Cecilia Trolin
……………………………………………………………………..
Justeras:
Johanna Grundberg (mötesordförande) Godkänt 2020-03- via mail
……………………………………………………………………..
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Anna Hatt (mötesjusterare) Godkänt 2020-03- via mail
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