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Styrelsemöte Vallfari Islandshästförening 2022-11-12 

 
Närvarande: Marie Skogsberg, Katja Brunander, Stephanie Olsson, Sara Ewerth, 

Michelle Gradin Qvarforth, 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 
Anette Scheibe Lorentzi 
 

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

5. Inkomna skrivelser 
 

6. Aktivitetsgrupp/Ungdom 
Barntävling/aktivitet/kurs i hästkännedom i samarbete med Sofie. Söka bidrag via SIF.  
Freyja stämmer av med Peter till en start gällande tävling och stämmer av med Sofie om intresse för 
samarbete finns. 
 

Michelle och Freyja planerar för ungdomsträff med eventuell övernattning i våren. Stämmer av 
datum med Marika.  

7. Ansvarslista 

8. Övrigt 
 
Marie har möte 11/12 med vår Sisukonsulent för att planera gällande aktiviteter samt bidrag. 
 

Diskussion gällande upplägg av sponsorer i framtiden, det är tidskrävande och inte helt lätt att hitta 
sponsorer så vi testar att endast ha ”huvudsponsorer” och att Vallfari själva får stå för vissa priser 
(inköp utifrån varje enskild tävlings budget). 
Förslag till huvudsponsorer: Emmishopen, Eva B's Blommor, Stavs häst och hund, Ica maxi. 
 

Diskussion (pågående) - ”Rabatt” på deltagande för de styrelsemedlemmar som är med och 
arrangerar aktiviteter/tävlingar. Kanske även går att tillämpa för funktionärer? 
Detta för att ”belöna” och locka till mer engagemang. 
 
 
 

Uppgift Ansvarig Status 

Överlämningsdokument – S.O + K.B tar fram ett dok, alla ansvarar för att 
inkomma med beskrivningar  

Alla 12/11-22 

Ta fram förslag för inköp av material för de som behövs för sportfengur. 
Surfplattor, powerbank, internet. – Få fram ett ca pris för budget 

Anette  Påbörjat 

Sponsoravtal – Ta fram förslag på avtal, vad vi samt sponsorn kan förvänta sig av 
samarbetet. 

Katja  

Kontakta de tänkte sponsorerna. F – Eva B + Ica. M- Emmi + Stav Michelle + Freyja  
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Marie, Stephi och Sara åker på Sifs höstkonferens 19-20/11 (Sara representerar 
Stif) 
 
Utskick till nuvarande medlemmar om fortsatt medlemskap samt för värvning av nya medlemmar. 
S.O 
 
Förbereda ett julnyhetsbrev M.S 
 
Vi måste bli bättre på att lägga ut planerade aktiviteter i god tid på rätt kanaler. 
Allt alltid samlat på hemsidan, skapa evenemang på facebook, göra inlägg på facebook samt 
instagram med länkar till event/hemsida.  
 
Börja förbereda för årsmöteshandlingar, speciellt verksamhetsplan. 
 

9. Nästa möte 
29/12 kl. 18:00, 2/2 kl. 18:00 
 

10. Avslutande av mötet 
 
 
Marie Skogsberg   Stephanie Olsson 
Ordförande   Sekreterare 

 
 
 

Justerare 
Anette Scheibe Lorentzi 
 


