
 
                                                                                             

Styrelsemöte Vallfari Islandshästförening 2020-10-06 

Plats: Häringe Slott 

Närvarande: Anne-Christine Broman, Eva Dahlberg, Marie Skogsberg, Katja Brunander  
 

1. Mötets öppnande 
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 

2. Godkännande av dagordning 
Dagordning godkändes. 
 

3. Val av justerare av protokollet 
Katja valdes till att justera protokollet. 
 

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

5. Inkomna skrivelser 
Inga inkomna skrivelser. 
 

6. Aktivitetsgrupp 
KM genomfördes den 19 september och det blev en lyckad tävling. Hemfosa var en toppenbana att 
vara på. 
Inget mer inplanerat från aktivitetsgruppen förutom ev luciatölt. Vi avvaktar Corona-läget innan vi 
beslutar om vi genomför Luciatölten. Eventuellt skulle medlemmarna få komma och rida ett program 
och få en bedömning av domare och sen åka hem om Corona-läget inte blivit bättre. Förslag på 
datum är den 12 december, Katja kollar med Lotta om ridhuset är ledigt då. 

7. Ekonomi 
Monika Hurtig kontaktade Stephi för att pengar dragits för en Norton prenumeration, då vi inte har 
någon dator lyckades Stephi säga upp allt med Norton och Monika skulle få pengar i retur från dom. 
Hemsidan kommer snart att dra pengar och där är det Minnas kort är inlagt. Mia ska ändra till sitt 
kort och sen lägger vi in Vallfaris kort för den betalningen när det kommer.  

Katja har köpt en årlig officelicens med sex användare och vi fick då också lagringsutrymme.  

8. Stadgarna 
Ligger klara att ta upp på årsmötet.  

9. Ansvarslista 

Uppgift Ansvarig Status 

Läktaren till Stadsberga – Kolla transport Anki Påbörjat 

Förvaringsmöjligheter på Stadsberga Stephi/Sanna Klart/pågående 

Domarbås upprustning + nya möbler. 2 st till salu Alla Till våren 

Göra regelbunden reklam för sponsorer Katja / Stephi Löpnade 

Betalkort för fakturor etc Mia Påbörjat 

Klubbkläder stavs häst och hund Stephi Påbörjat 

Inköp av headset, Sanna tar fram ”offerter/förslag” Sanna Påbörjat  

Digitala ”lagringsalternativ” för enklare lagring av rutiner etc. Office Katja Klart 



Överlämningsdokument Alla påbörjat 

Köpa ny dator   

Fråga Lotta om vi kan flytta garderoben till sekretariatet Stephi/Sanna  

Skriva nyhetsbrev till medlemmarna Marie Snarast 

10. Övrigt 

Anki har ordnat en chaufför som kommer köra läktaren från Häringe till Stadsberga. Han kommer 
och tittar på läktaren nästa vecka. Anki har informerat Peter Karlsson, men Marie vill att Anki 
kontaktar henne innan transport också så informerar hon stallchefen, så det inte blir något problem. 

Anki håller på och pratar med jägarna om de kan vilja köpa domarbåsen som står på Häringe. Vi 
målar båsen till våren och lägger sen ut dom till försäljning. Ett förslag är att lägga ut en annons på 
StIFs FB-sida om någon annan klubb är intresserad av att köpa dom.  

Vallfaris tävlingsdator fungerar inte, tangentbordet fungerar bara ibland. Känns inte meningsfullt att 
lämna in den på reparation det är säkert lika dyrt som att köpa ny.  
Beslutades av vi köper en ny ”bättre” dator som kan användas som sekreterardator (så att den 
används regelbundet) samt tävlingsdator.  

Vi har idag två skrivare. Den vi använde på tävlingen fungerar väldigt bra och är liten och smidig. Den 
andra skrivaren som användes av tidigare sekreterare använde står och blir inte använd alls, oklart 
om den fungerar. Det är ingen mening att försöka sälja den eftersom skrivare är så billiga att köpa. 
Beslutades att kassera den. 
 
Stephi och Sanna fått tillåtelse att flytta in våra saker till sekretariatet vid ovalbanan, vi har 
fortfarande garderoben på läktaren samt vissa saker inne i lilla sekretariatet i annexet tex läsk och 
sådant som bör stå skyddat. 
Förslag är väl att kolla med Lotta om vi kan få flytta garderoben till sekreteriatet för att ha allt samlat 
och i samband med det skriva en inventarielista. 

Vi har en markis som finns kvar hos Anette och Per, beslutades att slänga den eftersom vi har ingen 
användning av den och den går nog inte att sälja.  

SIFs höstmötet planeras att genomföras 14-15 november men det är oklart hur det kommer att 
genomföras. Det som är sagt hittills är att ordförandekonferensen, avelsmötet, fritidsmötet och 
tävlingsmötet kommer genomföras. På dom mötena är det ju inte lika många deltagare som på stora 
höstmötet. Anki hör av sig när kallelsen till ordförandekonferensen kommer, så utser vi någon som 
åker dit. Anki kan inte åka eftersom hon tillhör riskgruppen. Beslutade att vi inte genomför 
höstmötet i år pga corona. Marie skriver ihop ett ”nyhetsbrev” där vi informerar om detta och 
uppmanar medlemmarna att höra av sig om de funderar över något eller vill föreslå någon aktivitet 
eller liknande. Vi informerar även om Luciatölten i brevet. Nyhetsbrevet läggs sedan ut på hemsidan 
och FB och vi mailar även ut det till medlemmarna.  

Anki ser till att även Marie får den info som skickas ut från SIF så hon kan lägga ut det som är viktigt i 
FB-gruppen.  

Vi bör ha en pärm där alla original sitter i, i dag finns de i olika pärmar. Anki tar det med Stephi. 

 

 



11. Nästa möte  
 
nästa möte hålls den 5 november kl 17.30 på Stadsberg.  
 

12. Avslutande av mötet 
Ordförande avslutade mötet. 
 
 
 
 

 
 
Anne-Christine Broman  Marie Skogsberg 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
 
Katja Brunander 
Justerare 
 

 


