
 

 

 

 

 

Proposition: Sammanslagning av Stockholms Islandshästförbund 

och Upplands Islandshästförbund 

Styrelsen för Stockholms Islandshästförbund föreslår en sammanslagning av Stockholms 

islandshästförbund och Upplands islandshästförbund. Detta för att skapa ett bredare nätverk, 

större DM, ge en större medlemsbas för distriktet att genomföra aktiviteter och ge en bredare 

bas för ungdomsaktiviteter.  

Förslaget har diskuterats mellan styrelsen för Stockholms islandshästförbund, Gunilla 

Lindgren som representant för Upplands islandshästförbund, Anna Ryberg (SIF), Sanna 

Nilsson (SISU) och Cinnika Beiming (SISU) på ett möte under juni månad 2022.  Mötets 

syftade till att identifiera möjligheter och hinder i frågan.  

 

Frågan väcktes då de geografiska skiljelinjerna mellan Stockholms islandshästförbund och 

Upplands islandshästförbund är ”krokiga” – klubbar som geografiskt ligger i Stockholms län 

ingår i Upplands Islandshästförbund. 

 

Stockholms islandshästförbund har samtidigt upplevt arbetet i distriktet som dubbelarbete för 

styrelsemedlemmar (samtliga styrelsemedlemmar rekryteras enligt stadgarna från 

lokalklubbarnas styrelser) med mycket administration. Den huvudsakliga uppgiften för 

Stockholms islandshästförbund har varit att arrangera DM och, de år det funnits underlag för 

att, arrangera en LagSM-uttagning.  

 

 

SIF (genom Anna Rydberg) ser inga motsättningar i att slå ihop distrikten, SIF vill primärt att 

distriktsarbetet ska vara givande för medlemmarna. Parterna såg flera fördelar och majoriteten 

av mötesdeltagarna var positiva till en sammanslagning.  

De fördelar som lyfts med en sammanslagning är:  

• Bredare nätverk 

• Möjlighet att skapa ett större DM 

• Större underlag för ungdomsaktiviteter 

• Större underlag för aktiviteter för samtliga medlemmar, men särskilt 

fördelaktigt i fråga om ungdomsaktiviteter som idag kan ha svårt att få ihop 

deltagare. 



• Möjlighet att hålla och fylla fler utbildningar, inklusive fler SIF-utbildningar  

• Minska administrationen  

• SISU-bidrag påverkas inte av en sammanslagning och det finns även möjlighet 

att söka bidrag som sträcker sig över Stockholm-Uppsalaområdet.  

Möjligheter: 

• Alla klubbar behöver inte ha representanter i styrelsen, men alla klubbar kan ge 

input till styrelsen 

• Distriktet kan stödja klubbar som vill ordna aktiviteter de inte är vana vid att 

ordna  

 

Styrelsen föreslår:  

- Att distrikten slås samman  

- Att styrelsen för Stockholms Islandshästförbund och styrelsen för Upplands 

Islandshästförbund gemensamt får frihet att genomföra sammanslagningen  

 


