Landi nyhetsbrev nr 4 2017
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.

Klubbmästare
Klubbmästerskapen 2017 avgjordes på Sävebanan 7/10 och klubbmästare blev:
Junior: Melinda Lindahl
Young Rider: Eva-Lotta Olofsson
Senior: Ann Kruse
Landi har införskaffat nya vandringspriser från Skomakarns, vilka klubbmästarna får inteckningar i.
Klubbmästarna kommer också att få varsin Landi-collegetröja.

Årsmöte 2018
Årsmöte 2018 kommer att hållas 4/2 med start på eftermiddagen, plats och tid ännu inte bestämt, men
notera datumet. En föreläsning kommer också att ordnas i samband med mötet. Separat kallelse kommer till
medlemmarna, samt på hemsidan och Facebook.

Efterlysning styrelse för 2018
Utan styrelse - inget Landi!
Ett nytt verksamhetsår närmar sig och på årsmötet i februari (se separat inbjudan) kommer Landi att behöva
nya personer på ett flertal poster i styrelsen. Valberedningen behöver hjälp med att hitta medlemmar som
kan tänka sig att göra en insats för föreningen. Du behöver inte ha någon styrelsevana sedan förut, det
viktigaste är att vara engagerad och positiv. Som styrelsemedlem får du extra stor möjlighet att påverka
Landis verksamhet och framtid.
Styrelsen träffas oftast hemma hos varandra, eller på "neutral plats", och fikar, diskuterar, planerar och har
även formellt styrelsemöte, ca 5-7 gånger/år. Under 2017 har det varit fysiska möten, men vi har diskuterat
att kunna vara med distans via telefon/skype eller att ha telefonmöten. Reseersättning utgår för
styrelsemötena.
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Skicka ett mail till Landis mail kontakta-landi@live.se om du kan ställa upp för din förening, eller om du har
tips på någon som skulle kunna passa. Eller kontakta valberedningen i form av Helen Andreasson
h.m.andreasson@tele2.se eller tel 070-4738202. Även ett mindre engagemang är välkommet!

Enkät
För att styrelsen skall få lite bättre koll på vad ni medlemmar tycker skickas en enkät till varje medlem med
mailadress i medlemsregistret. Vi vore tacksamma on ni fyller i en enkät per Landi-medlem och skicka till
Landis mail (kontakta-landi@live.se). Tack!
Med vänlig hälsning, och med önskan om ett gott avslut av 2017,
Landis styrelse
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