Styrelsemöte Vallfari Islandshästförening 2021-06-22
Plats: Hemfosa
Närvarande: Marie Skogsberg, Stephanie Olsson, 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
Sm-kvalet – Allt flöt på riktigt bra, vart 24 anmälda i slutändan.
Ovalbaneträning 2/6 – 6 st ekipage bokade, Lisa O var på plats och coachade!
Årets samlade aktiviteter ligger nu tydligt på hemsidan, https://www.vallfari.se/aktiviteter
Lag SM – Freyja skriver ihop ett informationsbrev, Marie tar kontakt med distriktet för att stämma av
intresset bland de andra klubbarna och dess ungdommar.
KM 2 dagar, Uttagning /finaldag
* ”Elitklass” har man kvalat till SM (eller Nivå 1?) så rider man elitklass, Alla rider tillsammans men
med egen prisutdelning!
*Öppnas för anmälan: Vi öppnar när vi är klara med planeringen
*Sista anmälan 3/9
*Max antal 40.
*Grenar, V5, T7, T6, F2, V1, T1, F1, T2. P2
*Pris: Marie räknar på detta.
Fråga om att leja ut cafeterian till catering (tex Café vagn), då vi inte har någon som vill/hinner rodda
med detta.
7. Ekonomi – Kassör inte närvarande vid mötet
8. Hemfosa
Stephi fixar Informationstext till fb och hemsida om hur man bokar ovalen och vad som gäller! – inte
fått svar av Erik på denna punkt.

9. Ansvarslista
Uppgift
Göra regelbunden reklam för sponsorer
Överlämningsdokument

Ansvarig
Katja / Stephi
Alla

Status
Löpande

10. Övrigt
Ordförandemötet/Riksidrottsförbundet
Marie deltog på mötet och att det verkar bli en hel del jobb med att ta fram strategi, visioner mm för
Vallfari till hösten. Mer info kommer att komma från SIF. Malin G i Mörs har efterfrågat ett
samarbete med oss i frågan.
Frågan om att eventuellt sponsra de ryttare som ska rida SM med ett ekonomiskt bidrag.
Vi som deltog på mötet diskuterade och tänkte att 1500 kr + ett reklamplagg skulle vara rimligt.

11. Nästa möte:
1/8 obligatoriskt möte med lunch/middag
Förslag på att ha styrelsemöten var 6e för att öka deltagandet, förslag på att sätta en mötesserie för
året. Tisdagar är föreslagen dag
12. Avslutande av mötet

Marie Skogsberg
Ordförande

Justerare
Katja Brunander

Stephanie Olsson
Sekreterare

