Landi Islandshästförening
Protokoll för styrelsemöte 2020-10-20
Närvarande: Ann, Cissi, Karin, Nellie, Anna H, Johanna, Anna S, Helena
Plats: Virtuellt






Mötesordförande Johanna, mötessekreterare ordinarie.
Mötet öppnades av Johanna.
Justerare: Karin och Ann
Föregående mötesprotokoll gicks igenom av Johanna
Ekonomi
o Rapport.
 Vi har inget att rapportera

 SIF
o SIF Avel höll höstmötet den 14-15 november och fick bra respons.
 Vestur
o Höstmöte hölls den 25 oktober kl 16. Mötet öppnades av en investerare som ville satsa
på Säve. Diskussioner pågår med kommunen för att kunna förlänga arrendet.
 Arbetsgrupper/intresseområden/kommittéer
o Tävling
 Tävlingarna på Säve är svåra att boka då det är många som vill boka
banorna. Följande tävlingar bokades in:
- Vårtävling den 17 april,
- SM-helg 4-5 september som gäller för 2022 med 2 kval
- KM den 5 september på Säve
o

Fritid
 Glöggritten i december genomförs digitalt och blir en insamlingsritt
till musikhjälpen med temat ”ingen ska lämnas utan vård”. Träffas
medlemmarna ändå fysiskt är det max 8 deltagare som gäller i varje
grupp. För varje riden kilometer bidrar Landi med 5 kr per ekipage
mot att medlemmen också skänker 5 kr per riden kilometer ur egen
ficka. Vi skänker max 2000 kr. Varje ekipage skickar en skärmdump
och en hästselfie (helst) i tomtemundering till Cissi via sms samt en
swish med deras ”ridna” belopp till Landi.
Vi startar en insamling via musikhjälpens bössa enligt nedan.
https://bossan.musikhjalpen.se/starta-insamling

o

Utbildning
 ”Prova på TREC” skjuts upp med avseende på Corona.
 Preliminärt planeras det tidigare planerade eventet trekamp på
Backamo till slutet av augusti alt undersöka om det kan samköras till
Bondes dag.
 Malin Elmgren genomför gärna en tävlingsteorikurs med förslag i
februari. Johanna undersöker om detta går att hålla digitalt.
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 Takt och gångartskurs med Åsa Williams skulle kunna hållas andra
helgen i mars. Detta hålls öppet preliminärt.
o

Ungdom
 På årsmötet skall frågan om att skapa en ungdomsgrupp lyftas.
 Karin och Nellie tar fram en idé om att ordna ett
ungdomsdagridläger som kan läggas fram på årsmötet.
 En ny ungdomsledamot till styrelsen behöver identifieras.

o

Avel
 Adventsmyset med Heimir ställs in pga corona. Helena undersöker
om det går att hålla Heimirs föreläsning digitalt i samband med
årsmötet.

o

Kommunikation
 Johanna lägger ut information löpande.

 Övrigt
o Ann undersöker möjligheten till att skaffa ett verktyg till föreningen för att hålla virtuella
möten, tex zoom, teams, skype mm.
o Vid årsmötet skall vi förtydliga för medlemmarna att det är ok att vara med virtuellt.
o Årsmötet planeras till den 7 februari 2021 kl 16:00 och kommer att hållas digitalt. Vi
arbetar för att kunna erbjuda en digital föreläsning i samband med årsmötet. Karin kallar
till detta med information om att medlemmarnas eventuella motioner skall vara oss till
handa senast den 1 januari.
o Tisdag den 19 januari 2021 kl 18 hålls det årsförberedande styrelsemötet virtuellt.

 Nästa styrelsemöte: Tisdag den 19 januari 2021 kl 18 hålls det årsförberedande styrelsemötet
virtuellt.
 Mötet avslutades.

Mötessekreterare:
Cecilia Trolin
……………………………………………………………………..
Justeras:
Johanna Grundberg (mötesordförande) 2020-11-24
……………………………………………………………………..
Ann Kruse (mötesjusterare) Godkänt 2020- 11-24 via mail
……………………………………………………………………..
Karin Ahlberg (mötesjusterare) Godkänt 2020-11-20 via mail
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