
 
                                                                                             

Styrelsemöte Vallfari Islandshästförening 2020-03-11 

Plats: Stadsberga Västergård 

Närvarande: Anne-Christine Broman, Maria Sundberg, Stephanie Olsson,  
Eva Dahlberg, Marie Skogsberg, Sanna Axbäck, Katja Brunander  
 

1. Mötets öppnande 
Ordföranden delegerade ordförandeskapet till Marie.  
Marie öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 

2. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 
 

3. Val av justerare av protokollet 
Maria Sundberg  
 

4. Genomgång av föregående protokoll 
 

5. Inkomna skrivelser 
 

6. Aktivitetsgrupp 
Katja planerar att sammankalla till möte med resterande i aktivitetsgruppen. 
Frågan om ”ekonomisk” plan för kurser, försöka sikta på att gå lite plus för att ha en buffert vid 
eventuell förlust. 
 

7. Ekonomi 
Vi inväntar att Maria ska få rätt behörigheter i idrottonline. 
 

8. Stadgarna 
Vi läser igenom till nästa möte. 
 

9. Ansvarslista 

Uppgift Ansvarig Klart 

Läktaren till Stadsberga – Vi behöver måtten Anki  

Förvaringsmöjligheter på Stadsberga Anki  

Bortforsling av valstuga på Häringe (kontroll av skick) Marie  

Domarbås till salu, 2000kr, Marie fotar för annons Stephi+ Marie  

Kontakta förra årets sponsorer Katja  

Samla ihop alla vallfaris inventarier Alla  

Foto av styrelsen, antlita fotograf Marie  

Nattfaripodden avsnitt om förening Katja  

Klubbkläder stavs häst och hund Stephi  

Maildomän Stephi  

 

 



 

10. Övrigt 
Hemsidan beslut om byte av plattform - styrelsen beslutar att behålla den gamla hemsidan 

Stephanie har ”dolt” vissa sidor på hemsidan för att få det mindre rörigt och lättarbetat. 
 
Klubbkläder - snabb koll av prima4you.se så ser det tyvärr väldigt dyrt ut, Stephi kollar med stavs 
h&h om dom har vårat brodyrkort. 
 
Mörs och Vallfari önskar köra Km tillsammans på Hemfosa, 2 dagar med kval, förslag för datum 23 
maj, Aktivitetsgruppen kollar vidare på förslaget och hör med mörs. 
 
Ny ordförande : Anne-Christine Broman samt kassör Maria Sundberg måste läggas till som 
huvudadministratörer i idrottonline,  
Respektive mailar till idrottonline för denna. 
 
Stephi tar över webbansvar. 
Eva ansvarar för medlemsregistret. 
 

11. Nästa möte äger rum den 8 april, nästkommande möte äger rum den 27 maj båda mötena börjar kl. 
17.30 på Stadsberga Västergård. 

 

12. Avslutande av mötet 
Marie förklarade mötet avslutat 
 
 
 
 
 
Marie Skogsberg    Stephanie Olsson 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
 
Maria Sundberg 
Justerare 

  


