Landi nyhetsbrev nr 1 2018
Hej Landi-medlem!
Landi nyhetsbrevs syfte är att upplysa om vilka aktiviteter som är på gång i Landi i skrivande stund, och
fungera som en extra kommunikationskanal för föreningen. Landis hemsida www.landi.se är huvudkanal för
information till medlemmarna, så håll dig uppdaterad genom att besöka denna regelbundet. Facebookgruppen ”Landi Islandshästförening” används också för information, diskussion och inlägg från både
medlemmar och andra.
Här kommer lite aktuell information.

Styrelse 2018
Följande styrelse för 2018 valdes på årsmötet 4/2. I parentes efter står om personen dessutom är
kontaktperson för något intresseområde.











Ordförande
Anna Steffenburg: anna.steffenburg@bahnhof.se, 0702475884 (kontaktperson Utbildning)
Vice Ordförande
Linda Moskajärvi: linda@novazon.se 0735267723(kontaktperson Tävling)
Kassör
Martina Andreasson: martina.andreasson@gmail.com, 0703186802 (kontaktperson Ekonomi och medlemsfrågor)
Sekreterare
Åsa Wängdahl: asa.wangdahl@hotmail.com, 0727266822 (kontaktperson Kommunikation, webmaster)
Ledamot
Mona Pettersson: monali1@live.se, 0707519950 (kontaktperson Avel)
Ledamot
Cecilia Trolin: cecilia.trolin@hotmail.com, 0764143203 (kontaktperson Fritid)
Ungdomsledamot
Eva-Lotta Olofsson: 0768664563 (kontaktperson Ungdom)
Suppleant
Yvonne Bergh Carlsson: yvonne.sannum@gmail.com, 0703586986 (kontaktperson Fritid)
Suppleant
Helena Olofsson: heol75@icloud.com, 706229046 (kontaktperson Ungdom)
Suppleant
Katie Grün-Eriksson (kontaktperson Tävling)

Styrelsemötena är öppna för alla medlemmar, datum och plats för dessa läggs ut i Kalendern på hemsidan.
Kontakta gärna någon i styrelsen om ni har idéer på aktiviteter eller något annat ni behöver hjälp med.

Landis (nya) mailadresser
landi@landi.se Landis nya huvudbrevlåda.
tavling@landi.se För tävlingsrelaterade mail, frågor, tips….
webmaster@landi.se Brevlåda för material till hemsida, eller annat rörande hemsidan eller
kommunikationsrelaterat.
Det kan tillkomma fler Landi-maillådor efter hand om behov uppstår.
Gamla mailadressen kontakta-landi@live.se kommer att stängas men bevakas ytterligare en tid.

Påminnelse att betala medlemsavgiften
Ni skall ha fått ett mail från IdrottOnline med påminnelse att betala in medlemsavgiften för 2018. Gör detta
snarast så ni inte missar något nummer av tidningen Islandshästen.
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Planerade tävlingar
• 2/4 Landi Påsktävling, GHP Säve
• 19/5 SM-kval Gæðingakeppni, GHP Säve
• 16-17/6 Landi/Sigur regional tävling, GHP Säve
• 22-23/8 Klubbmästerskap, GHP Säve
Officiella tävlingspropositioner hittas i Icesale/InDTA, där också anmälan görs.
Andra tävlingar som kan vara aktuella 2018 är:
• Sommartävling, annan plats än Säve
• Antikrundan (50+-tävling)

Planerade uteritter
•
•
•

Vårritt på Tjörn i början av april
Strandritt på Stråvalla strand, Fjärås i mitten av april
Ridhelg på Kinnekulle i slutet av maj

Mer information kommer på hemsidan.

Handarbeteskvällar hos Carolina
Välkommen till Carolina i Spekeröd och handarbeta, eller bara umgås. 28/2, 28/3 och 25/4.

Landi-representanter till SIFs och Vesturs årsmöten sökes
Kan du tänka dig att representera Landi på SIFs årsmöte i Bromma 17/3? Du får resa och uppehälle betald.
Läs inbjudan på SIFs hemsida. Eller kan du tänka dig att representera Landi på Vesturs årsmöte 4/3 på GHP,
Säve? Det kommer att vara en intressant föreläsning i samband med årsmötet. Kontakta i så fall Landi
snarast genom ett mail eller genom att höra av dig till någon i styrelsen! (Du behöver fullmakt från Landi för
att kunna rösta.)

Enkätresultat
Det skickades ut en enkät till samtliga medlemmar i slutet av 2017. Hittills har ca 45 personer svarat och en
sammanställning av de mest önskade aktiviteterna kommer att publiceras på hemsidan inom kort.
Enkätsvaren ligger till grund för kommande aktivitetsplanering, och kontakter kommer att tas med personer
som kan tänka sig att arrangera/hjälpa till. Påverka genom att skicka in enkäten om du inte gjort det redan!

Vestur distriktsaktiviteter
Landi Islandshästsförening tillhör distrikt Västsvenska-Halland, kallat Vestur, inom Svenska
Islandshästförbundet. Vestur ordnar diverse aktiviteter och tävlingar, besök deras hemsida www.vestur.se
för att se vad som är på gång. Bl.a. har man årsmöte med föreläsning 4/3, kurs Hippologi 1 i mars och
vårtävling i april.

Fler aktiviteter är på planeringsstadiet, information kommer på hemsida och Facebook.
Med vänlig hälsning, och med önskan om ett kommande aktivt 2018
Landis styrelse
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