Landi Islandshästförening
Protokoll för styrelsemöte 2020-08-18
Närvarande: Ann, Cissi, Karin, Nellie, Johanna, Anna, Helena
Plats: Hos Johanna
Mötesordförande Johanna, mötessekreterare ordinarie.
Mötet öppnades av Johanna.
Justerare: Ann
Föregående mötesprotokoll gicks igenom av Johanna
Ekonomi
o Rapport från Martina via mail.
 Vi har ca 68 000 kr på kontot samt 2700 kr kontant.
 Vi fortsätter att rapportera till SISU.
 SIF
o Inget att rapportera.
 Vestur
o VSM har genomfördes den 1-2 augusti.
o Hippologikurs den 17-18 oktober på Säve. Kursen kommer att ledas av Rebecka Frey.
o GHP har ändrat hyran för huset. Diskussioner pågår om detta.
 Arbetsgrupper/intresseområden/kommittéer
o Tävling
 Geadinga-KM har få anmälningar.
 Beslut: Tävlingssektionen har rätt att kommunicera att Geadinga-KM
blir inställt om antalet deltagare inte täcker kostnaderna för
domarna.
 Tävlingspriser finns kvar från tidigare arrangemang.
 Icescale läggs ner och ersätts av indta.
 Johanna och Karin samlar in vandringspriserna.
 Johanna och Martina undersöker hur pokalerna ska märkas.
o Fritid
 Sverigeutmaningen genomfördes den 16 augusti med fyra
Landideltagare
 Medlemsritt
 Planera för ett läger på Skansen el liknande efter ridskolan före
sommarlovet ca i slutet på maj.
o Utbildning
 Den 20 september finns möjlighet att anordna prova på TREC med
hjälp av Sophie Carling. Cissi undersöker maxantal och budget för
detta. Medhavd lunch pga corona. Kommunikation via Facebook.
 Takt och gångartskurs planeras till februari – mars. Ann kollar med
Åsa Williams.
o Ungdom
 Det har genomförts en kurs för Yrsa under sommaren och det
framkom en önskan om att anordna en prova-på-tävling med
domare (Ann). Nellie undersöker var detta kan anordnas. Maxantal
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ca 10 ekipage. Nellie och Karin undersöker budget. Förslag på datum
vecka 37 och 38.
o

Avel
 Heimir kan komma och föreläsa om det nya BLUP-systemet. 1500 kr
plus resa. Forshälla bygdegård kan hyras för 600 kr. Datum föreslås
till den 28 november. Adventsmys med Heimir.
 Planera en avelsvisarkurs inför våren 2021.

o

Kommunikation
 Johanna har lagt upp en Landi-Instagram.

 Övrigt
o Beslut om avtackning av Linda Moskajärvi.
o Göra en undersökning om vilka aktiviteter som önskas inför 2021. Alla gruppansvariga
funderar över vilka frågor man vill ställa till medlemmarna inför nästa möte.
 Nästa styrelsemöte: 20/10-20 kl 19:00 hos Ann.
 Mötet avslutades.

Mötessekreterare:
Cecilia Trolin
……………………………………………………………………..
Justeras:
Johanna Grundberg (mötesordförande) Godkänt 2020-08-19 via mail
……………………………………………………………………..
Ann Kruse (mötesjusterare) Godkänt 2020-08-21 via mail
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