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Styrelsemöte Vallfari Islandshästförening 2022-10-18 

 
Närvarande:  Marie Skogsberg, Katja Brunander, Michelle Gradin Qvarforth, Sara Ewerth,  
Stephanie Olsson, Mia Sundberg, Freyja Gisladóttir Bjurenborg, Anette Scheibe Lorentzi  

 
1. Mötets öppnande 

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 

2. Godkännande av dagordning 
Dagordning godkändes 
 

3. Val av justerare av protokollet 
Katja Brunander  
 

4. Genomgång av föregående protokoll 
Föregående protokoll gicks igenom utan kommentarer och lades därefter till handlingarna. 
KM diskuterades beslutades att vi tar upp frågan på nästa möte när det förhoppningsvis är fler 
deltagare på mötet. 
 

5. Inkomna skrivelser 
Det har kommit in en enkät som handlar om 65+:are, frågorna kändes inte relevanta för oss. I övrigt 
inget nytt. 
 
Aktivitetsgrupp/Ungdom 
Det finns nu en plats kvar på ridteori 1. Vi har fått beviljat bidrag för båda ridteorikurserna trots allt 
från RF/SISU för mat och lokal. Normalt betalar RF/SISU inte ut bidrag till förbundskurser. Beslutades 
att vi sparar pengarna till att använda om ridteori 2 inte blir full. 
 
Aktivitetsgruppen inväntar datum från Eyjo på när han kan genomföra töltclinicen. Malin Schön vill 
gärna hålla kurs/clinic i belöningsbaserad träning. Marie ska fråga Marika om lämpligt datum. 
 
Ungdomshelg planeras till framåt våren. Freyja och Michelle gör ett program efter instruktion från 
Marie vad som krävs för att få bidrag. Marie har möte med Sanna Nilsson på RF/SISU den 12 
december och då bör programmet vara klart. Planen är att börja efter lunch och pågår till ca 15 
dagen efter. Så fort Freyja får ett datum från Marika så går vi ut med info om att det kommer 
arrangeras en ungdomshelg. 
 
Halloweentölt - 19 anmälda just nu, det finns funktionärer så det räcker. Det finns en del priser kvar 
sen tidigare och vi också reklamprodukter. Sara har beställt rosetter som finns på loftet på 
Hemfosa. 
Cafeterian - Varm äppelmust eller saft, smörgåsar, bakverk. Oklart om Hemfosa kommer ställa fram 
bord, stolar mm innan tävlingen och sladda ridhuset. Bra om ingen rider kvällen innan. Freyja pratar 
med Marika om detta och frågar även om de kan kontrollera att ljudanläggningen fungerar. 
Katja plockar ihop priser kvällen innan, vi delar ut 1-3 pris. Freyja handlar pynt till ridhuset.  
Marie fixar startlistor. Från styrelsen kommer Marie, Stephi, Anette, Freyja, Sara och Michelle fin-
nas på plats.  
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6. Ansvarslista 

 

7. Övrigt 

Vi har fått beviljat bidrag för 50 % av anmälningsavgiften för Höstkonferens. Beslutades att 
föreningen tar kostnaden för boendet. 
 
Det framkom på höstmötet att inte alla sett infon på sociala medier att vi ska arrangera 
ridteorikurserna. Ett förslag är att vi mailar ut till medlemmarna när vi ska aktiviteter. Svårt att veta 
hur man ska göra för att på bästa sätt få ut information. Bättre att skriva i nyhetsbrevet vilka 
aktiviteter som är på gång och sen be medlemmarna hålla koll på FB/Insta och hemsidan. Bra att 
också göra aktiviteterna till evenemang så att de inte faller bort i flödet.  
 

8. Nästa möte 
12/11 – Häringe vi startar med frukost 8.00. Mötet beräknas ta ca 4 timmar. 
 

9. Avslutande av mötet 
 
 
 
Marie Skogsberg    
Ordförande / Sekreterare     

 
 
 
 
             Katja Brunander 

Justerare 
 
 
 
 

Uppgift Ansvarig Status 

Överlämningsdokument Alla 12/11-22 

Surfplattor och div inköp för sportfengur – tas med till budget 2023  Påbörjat 

Höstmöte – efter bestämt datum boka Hemfosa + Eyjo Aktivitetsgruppen  


