Styrelsemöte Vallfari Islandshästförening 2021-12-14
Plats: Häringe
Närvarande: Marie Skogsberg, Stephanie Olsson, Mia Sundberg,
Katja Brunander.
1. Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Godkännande av dagordning
Dagordning godkändes
3. Val av justerare av protokollet
Mia valdes att justera protokollet
4. Genomgång av föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom utan kommentarer och lades därefter till handlingarna.
5. Inkomna skrivelser
6. Aktivitetsgrupp
Föl och unghästmönstring 6/11 – 11 anmälda hästar till mönstringen, 21 till föreläsningen.
Väl genomförd och väldigt uppskattad.
Lucia tölt i ridhuset på Hemfosa 12/12
Fulltecknad och uppskattad tävling. Preppet innan var stressigt och vi måste få bättre rutin och koll
på detta och försöka engagera fler att just ställa fram och plocka undan, hur får vi saker att rulla på
enklare och få folk att hjälpa till. Tydliga instruktioner/listor och kanske fler funktionärsansvariga som
förklarar hela dagens uppgifter.
Premiera de som ställer upp som funktionärer med tex kurs, middag, presentkort (Emmi/isfisk)
7. Ekonomi
Oförändrat god.
8. Hemfosa
Rutiner vid aktiviteter tex med boxplatser, parkering, kontaktperson etc.
Vi tar en diskussion vid avstämning till våren
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9. Ansvarslista
Uppgift
Göra regelbunden reklam för sponsorer
Överlämningsdokument
Inköp av funktionärsvästar & andra reklamprodukter. Läggs i budget 2022
Årsmöte- Kallelse
Verksamhetsberättelse
Verksamhetsplan
Ekonomi (Resultatrapport/balansrapport/budget
Revisionsberättelse
Kontakta sponsorer för 2022 - Stephi tar fram lista

Ansvarig
Katja / Stephi
Alla

Status
Löpande
K1

Stephi
Stephi
Marie + Katja
Mia
Mia

Klar
Klar

10. Övrigt
Sifs höstmöte 20–21 november på Marma – Marie och Stephi var där.
Mängder av intressant info från Riksidrottsförbundets idrottskonsulenter som var på plats under
mötet och väldigt mycket insikter för föreningarna. Det var otroligt roligt och givande att träffa andra
föreningar och få diskutera hur dom har jobbat med saker som tex ungdomsaktiviteter.
Vallfari och Mörs ska gemensamt ha ett första möte med vår sisukonsulent.

Årsmöte 2022
Planerat årsmöte 6/3– Vi funderar på föreläsare och boka lokal

11. Nästa möte
1/2 kl 18:30 Budgetmöte Häringe
22/2 - Möte och sista avstämning innan årsmöte
12. Avslutande av mötet

Marie Skogsberg
Ordförande

Stephanie Olsson
Sekreterare

Mia Sundberg
Justerare
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