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Styrelsemöte Vallfari Islandshästförening 2022-09-06 

 
Närvarande:  Marie Skogsberg, Katja Brunander, Michelle Gradin Qvarforth, Sara Ewerth,  
Stephanie Olsson, Mia Sundberg, Freyja Gisladóttir Bjurenborg, Anette Scheibe Lorentzi  

 
1. Mötets öppnande 

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 

2. Godkännande av dagordning 
Dagordning godkändes 
 

3. Val av justerare av protokollet 
Katja Brunander  
 

4. Genomgång av föregående protokoll 
Föregående protokoll gicks igenom utan kommentarer och lades därefter till handlingarna. 
 

5. Inkomna skrivelser 
 

6. Aktivitetsgrupp/Ungdom 
Katja och Marie har skrivit inlägg i aktivitetsgruppens fb att då vi i dagsläget ej har någon 
sammankallande och ingen i den befintliga gruppen har möjlighet så Marie Skogsberg, Ingela 
Bjurenborg, Michelle Gradin Qvarforth, Freyja Gisladottir Bjurenborg och Evelin Skogsberg har tagit 
på sig ansvaret att gemensamt samordna och arrangera aktiviteter för Vallfari och håller på att sätta 
ihop en plan för aktiviteter. 
 
Planerade aktiviteter: 
Ovalbaneträning med bedömning  13/9 på Hemfosa 
Ridteori 1 - 10 december anordnas på Häringe då Hemfosa var bokat. 
Ridteori 2 - 14-15 januari på Hemfosa. 

7. Ansvarslista 

 

8. Övrigt 
Ordförandekonferens i Stockholmsområdet 19–20 november 
 
Rapport från KM med mörs 20-21/8 
Hur fungerade samarbetet–Upplevdes lite rörigt med så många som var med i planeringsstadiet. 
Ekonomi- Antalet anmälda vallfariter mot andra klubbar sett ur den ekonomiska aspekten gör att vi 
måste utvärdera mer innan beslut om framtida samarbeten gällande gemensamt KM. 
Beslutas på detta möte att årets Klubbmästare får sin anmälningsavgift tillbaka som pris! 
 

Uppgift Ansvarig Status 

Överlämningsdokument Alla Avvaktar 

Inköp av reklamprodukter Stephi Färdigt 

Surfplattor och div inköp för sportfengur – tas med till budget 2023  Påbörjat 

Höstmöte – efter bestämt datum boka Hemfosa + Eyjo Aktivitetsgruppen  
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DM 
Stif arrangerar DM 24/9 på Ensta – Lågt antal anmälda. Sista anmälningsdatum 14/9 
Vallfari ansvarar för indta och anmälan. 
 
Höstmöte- Förslag datum 11/10 eller 13/10 kl 18-20 
Önskemål på föreläsning med Eyjo tema ridglädje föreslagsvis.  
 
Förslag på längre möte: 5/11, 6/11 eller 12/11- Är det så att någon inte kan något av dessa föreslagna 
datum så föreslå något datum i december, vi planerar för möte ca 4 timmar. 
 

Detta längre möte behövs för att börja på vårt överlämningsdokument och så finns det ett förslag på att 
ta fram någon slags guideline/policy för vad det innebär och förväntas av en när man har ett 
styrelseuppdrag och vad varje roll innebär. 
 

9. Nästa möte 
18/10 - Vi fortsätter med möten tisdagar var 6e vecka, tiden ändrad till 18:00. 
 

10. Avslutande av mötet 
 
 
 
Marie Skogsberg   Stephanie Olsson 
Ordförande   Sekreterare 

 
 
 
 
             Katja Brunander 

Justerare 
 
 
 
 


