Styrelsemöte Vallfari Islandshästförening 2021-11-02
Plats: Häringe
Närvarande: Marie Skogsberg, Stephanie Olsson, Mia Sundberg,
Katja Brunander, Freyja Gisladóttir Bjurenborg
1. Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Godkännande av dagordning
Dagordning godkändes
3. Val av justerare av protokollet
Katja valdes att justera protokollet
4. Genomgång av föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom utan kommentarer och lades därefter till handlingarna.
5. Inkomna skrivelser
Det droppar fortfarande in lite nya medlemmar trots medlemskap per kalenderår.
6. Aktivitetsgrupp
Passclinic 28/10. Genomförd med 26 deltagare.
Föl och unghästmönstring 6/11 – 11 anmälda hästar till mönstringen, 21 till föreläsningen.
Behövs hinderstöd/stolp och lina/rep/band
Lucia tölt i ridhuset på Hemfosa 12/12 – Anmälan öppnade 1/11 på indta.
Planering och prepp i full gång.
*Per och Anette sitter i sekretariat, vi bör stämma av med Hemfosa om hur vi ska genomföra detta
då det inte finns något sekretariat i ridhuset.
*Alexandra Jörnegren är speaker.
*Malin Schön och Kamilla Gaude dömer.
*Eva Dahlberg är funktionärsansvarig – Stephi kollar om Eva kan fixa lunch till alla funktionärer?
*Lisa O har börjat rodda med priser. vad är budget för inköp av priser för denna tävling?
*Freyja ansvarar för alla priser och iordningsställande på tävlingsdagen mm.
*Stephi fixar domarkorgar, ställa i ordning domarplatser på tävlingsdagen,
Någon som kan ta på sig att rodda med cafeterian, Inköp och prepp på plats

7. Ekonomi

8. Hemfosa

9. Ansvarslista
Uppgift
Göra regelbunden reklam för sponsorer
Överlämningsdokument
Inköp av funktionärsvästar & andra reklamprodukter. Läggs i budget 2022
Be stavs häst & hund att ta bort det gamla brodyrkortet

Ansvarig
Katja / Stephi
Alla

Status
Löpande

Stephi

10. Övrigt
Höstmöte - Protokollet finns på hemsidan
Sifs höstmöte 20–21 november på Marma – Marie och Stephi åker.
Har någon idé om erfarenhetsutbyte som vi kan ta med till mötet? Är det något vi vill fråga dom
andra föreningarna eller berätta hur vi gör.
*Fråga om hur andra föreningar/distrikt gör med sin ungdomsverksamhet
*IT stöd, system, paddor, internet mm, Har distrikten gått ihop och delat på utrustning?
Boka in flera mötestider, är intervall på 6 veckor bra? Ska vi ha vartannat möte en helgdag?
Försöka hitta sätt så deltagandet på mötena ska kunna vara så högt som möjligt.
Årsmöte/ börja planera för en verksamhetsplan och budget
Marie tittar på plan för tävlingar 2022, Katja kollar på aktiviteter, vad som önskas och är möjligt att
anordna, ovalbaneträningar x 2
11. Nästa möte
Stephi har skickat ut kallelser till möten för resten av året, hoppas så många som möjligt kan deltaga.
14/12 – Häringe kl 18:30
12. Avslutande av mötet

Marie Skogsberg
Ordförande

Katja Brunander
Justerare

Stephanie Olsson
Sekreterare

