
 
                                                                                             

Styrelsemöte Vallfari Islandshästförening 2020-12-06 

Plats: Digitalt 

Närvarande: Eva Dahlberg, Marie Skogsberg, Katja Brunander,  
Stephanie Olsson, Sanna Axbäck  
 
 

1. Mötets öppnande 
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 

2. Godkännande av dagordning 
Dagordning godkändes  
 

3. Val av justerare av protokollet 
Eva Dahlberg 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 
Digital föreläsning med Hanna Lundqvist agronom och foderrådgivare, att tolka en höanalys onsdag 
9/12. 

7. Ekonomi 
Allt är klart för ett betalkort till föreningen för att underlätta inköp mm, väntar på att det ska komma 
men tar tid. 

8. Stadgarna 
Ligger klara att ta upp på årsmötet.  

9. Ansvarslista 

 

 

Uppgift Ansvarig Status 

Läktaren på Häringe – nedmonterad Anki Avvaktar 

Domarbås upprustning + nya möbler. 2 st till salu Alla Till våren 

Göra regelbunden reklam för sponsorer Katja / Stephi Löpande 

Betalkort för fakturor etc Mia Påbörjat 

Klubbkläder stavs häst och hund, kollar om vi kan få testbrodyr Stephi Påbörjat 

Inköp av headset Sanna Avvaktar 

Överlämningsdokument, ha som egen punkt och gå igenom Alla påbörjat 

Köpa ny dator, väntar till mellandagsrea Katja pågående 

Nyhetsbrev till medlemmarna, Julbrev Marie  



10. Övrigt 
 

*SIFs höstmöte, Marie deltog på ordförandekonferens och tävlingssektionens möte, otroligt bra 
sammanfattning lades ut på Facebook sidan och det var mycket uppskattat. 
 
*Medlemsavgift 2021, SIF sköt på denna fråga till extra riksmötet men verkar vara oförändrad.  
 
*Extra riksmöte 16/12, Marie anmäld 
 
*Stephi har fått offert från marknadsbyrån gällande mössor med tryck 
Pris från marknadsbyrån 50 mössor med tryck ink moms – 3988 kr 
Pris från Nejdefelts (haningeföretag) – 50 mössor med tryck ink moms – 4275 kr 
Hur ser budgeten ut för 2020 hur mycket har vi kvar att ”förbruka” för tex reklamgrejer? 
 
*Brodyrkortet – stavs häst och hund 
Jag har nu pratat med Jennie på stav och bollat lite idéer, hon har skickat med bilder på hur kortet 
ser ut idag och sedan ett förslag på en lite förenklad design, den är lite tagen från det tryck vi har 
haft på tygpåsen. 

*Börja planera för årsmöte 2021 
 

11. Nästa möte  
14/1 17:30 Vi utgår från att mötet blir digitalt 
 
 

12. Avslutande av mötet 
Ordförande avslutade mötet. 
 
 
 
 

 
 
Anne-Christine Broman  Stephanie Olsson 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
 
 
Justerare 
Eva Dahlberg 

 


