Styrelsemöte Vallfari Islandshästförening 2021-09-21
Plats: Hemfosa + Teams
Närvarande: Anette Scheibe Lorentzi, Katja Brunander, Marie Skogsberg,
Stephanie Olsson, Mia Sundberg, Sophie Drk, Sanna Axbäck, Freyja Gisladóttir Bjurenborg
1. Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Godkännande av dagordning
Dagordning godkändes
3. Val av justerare av protokollet
Katja valdes 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
Ovalbaneträning 28/8 öppen – 5 st ekipage
KM + kval 11-12/9
Tävlingen vart lyckad och allt flöt på bra med vissa mindre missar men de tävlande verkade väldigt
nöjda, det var ca 50 anmälda och deltagande.
Mackverket var toppen dock oklart vad hon tjänade ihop, eventuellt om man i framtiden kör med
liknande alternativ att man kan förhandla pris för att lösa lunchkuponger till funktionärer för att helt
slippa fixa med funktionärsmat.
Vi behöver diskutera för framtida tävlingsplanering och arbetsfördelning samt hur aktivitetsgruppen
och styrelsen ska arbeta tillsammans och vad styrelsens ansvar är och hur vi ska fördela arbetet med
tävlingar och aktiviteter. Katja sätter ihop ett formulär för feedback från styrelsen och
aktivitetsgruppen och tar med det till samanställningsmöte som vi planerar in i början av nästa år.
Passclinic 28/10 kl 18-20, Vi har fått pris och datum av Erik, pris med hyra av faciliteter + Erik blir
3000 kr. De personer som ställde upp som funktionärer på KM blir bjudna på denna clinic. Mötet
beslutar att ta 250 kr för vallfariter och 300 kr för icke vallfariter, och föreningen går in och tar
mellanskillnaden om det behövs.
Föl och unghästmönstring 6/11 – 3 anmälda hittills, Katja kollar på vidare intresse även för clinic
samt att sälja läktarplatser.
Lucia tölt i ridhuset på Hemfosa 12/12, grenar, pris, antal, lägga ut på indta, Endast Vallfariter? Litet
ridhus och kanske dåligt med parkering på vintern. Extra möte med aktivitetsgruppen.

7. Ekonomi
Vi håller budgeten enligt kassör
8. Hemfosa

9. Ansvarslista
Uppgift
Göra regelbunden reklam för sponsorer
Överlämningsdokument
Nyhetsbrev med inbjudan till höstmöte 19/10 1-2 timmar 18:30
Stephi bokar lokal
Passclinic, Erik+lokal bokad, lägg ut evenemang 27/9
Föl & unghästmönstring, (Stephi lägger ut på indta)
Lucia tölt 12/12

Ansvarig
Katja / Stephi
Alla
Marie

Status
Löpande

Stephi
Katja

10. Övrigt
Styrelsen beslutar om att sponsra de vallfariter som rider SM med ett ekonomiskt bidrag om 1500 kr
+ ett reklamplagg. Till nästa år måste vi införskaffa en ny Vallfari flagga
Vi har detta år sponsrat Freyja Gisladóttir Bjurenborg samt Filippa Ståhl.

11. Nästa möte
Stephi har skickat ut kallelser till möten för resten av året, hoppas så många som möjligt kan deltaga
antingen fysiskt eller digitalt.
2/11, 14/12
12. Avslutande av mötet

Marie Skogsberg
Ordförande

Katja Brunander
Justerare

Stephanie Olsson
Sekreterare

