Höstmöte Vallfari Islandshästförening 2021
Tid: 19 oktober 2021 kl. 18.30
Plats: Hemfosa Gård

Närvarande: Marie Skogsberg, Evelin Skogsberg, Freyja Bjurenborg, Ingela Bjurenborg, Susanne Åkervall,
Michelle Qvarforth, Karin Hjelmar, Christina Fabo Jonsson, Lise-Lotte Edvardsson, Frida Lewén, Lisa Lewén,
Catherine Wallefeldt, Mia Sundberg, Lynn Fält, Gitten Svartling, Gunilla Myhrberg Keijser, Eva Dahlberg,
Karin Glasemann, Katja Brunander, Sophie Drk

1. Öppnande av mötet
Marie förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet samt justerare
Till mötesordförande valdes Marie Skogsberg, mötessekreterare Sophie Drk,
justerare Karin Glasemann och Mia Sundberg
3. Hemfosabanan
Avtal är nu tecknat mellan Vallfari och Hemfosa. Det finns möjlighet för alla medlemmar att åka till Hemfosa
och rida på ovalbanan. Man ska då skicka ett sms till Erik (tel 0730873117) och få ett ok att det funkar.
Kostnaden är 50 kr/ekipage, tar man med en instruktör kostar det 100 kr/ekipage. Intresse finns bland
medlemmar att hyra ridhuset på Hemfosa Gård vilket styrelsen i Vallfari undersöker.
4. Medlemskap i Riksidrottsförbundet
SIF är nu medlemmar i RF. Det har varit ordförandemöte en gång i månaden för att få ut information om vad
som gäller. Det finns många bidrag att söka från RF, de flesta bidragen är riktade mot ungdomsverksamhet
och personer med funktionsnedsättning. Under SIFs höstmöte, som kommer att hållas i konferensform på
Marma Gård den 20-21 november, kommer fokus vara på vad som gäller nu när vi är medlemmar. Bl a vilka
bidrag man kan söka. SIF är väldigt tydliga med att de vill att alla lokalklubbar ska ha med representanter på
höstmötet för att de på så sätt ska få ut all information. Marie Skogsberg och Stephanie Olsson kommer att
representera Vallfari.
Genom att SIF nu är en medlem i Riksidrottsförbundet ska dess medlemmar kunna få en inloggning till Sisu
idrottsböcker där det bl.a. finns kursmaterial för ridsporten. https://www.sisuidrottsbocker.se/produktkategori/idrotter/ridsport/

5. Genomförda aktiviteter
Katja Brunander berättade om genomförda och planerade aktiviteter under 2021
2021 har inte varit ett år som andra p.g.a. rådande pandemi och därför kunde inte så många aktiviteter
genomföras under vinter och vår.
30 januari: Digital föreläsning Hullbedömning och träningslära för häst med Charlotta Liedberg - hippolog,
ridlärare 2, unghästtränare och med en master i animal science
12 juni: SM-kval nivå 2 tävling på Hemfosa Gård
22 juni: Ovalbaneträning med möjlighet till bedömning av FEIF-domare Lisa Olovsson
28 augusti: Öppen ovalbaneträning för medlemmar på Hemfosa Ovalbana
11-12 september: Klubbmästerskap och SM-kval
Kommande aktiviteter
28 oktober: Pass-clinic med Erik Andersen – fullbokad. Här har även funktionärer, som ställt upp vid
tävlingen den 11–12 september, kostnadsfritt erbjudits plats vilket har varit väldigt uppskattat.
6 november: Föl- och unghästmönstring med avelsdomare Nina Bergholtz samt föreläsning med Nina om
Exteriörbedömning och ridbarhet – platser finns i skrivande stund
12 december: Tävling ”Luciatölt” i ridhuset på Hemfosa Gård med grenarna T8, V5, Barnklass med ledsagare
& Firmakeppni - max antal ekipage 30 st – mer info kommer!
6. Ekonomi
Kassör Mia Sundberg rapporterar följande
Utgifter 2021
Ny dator inköpt då tangentbordet slutade att fungera på den gamla
Ny kaffebryggare inköpt
Licenskostnader har ökat något i och med ”Teams” för digitala möten och föreläsningar samt elektroniskt
bokföringsprogram
Förbrukningsmaterial såsom termosar, dynor etc. till domare och domarsekreterare vid tävling
Transport av läktarna från Häringe till Hemfosa kostnad c:a 9000 kr
Inkomster
Vallfari har idag 140 betalande medlemmar
SM-kval i juni gick med en vinst på 13 319 kr
SM-kval och KM i september gick med en vinst på 27 000 kr
Kassan har ett överskott på 16 656 kr per den 20211019
Övrigt
Ev. elektronisk rapportering av tävlingsresultat - behöver budgeteras 2022 för bland annat surfplattor,
mobilt wi-fi m.m.

7. Verksamhetsplan 2022 / önskemål från medlemmar
SM-kval med passgrenar
Passgrenar med startboxar - Finns detta möjligen att få tag på? Exempelvis Ensta
SIF-kurser: Ridteori, ridledare, takt och gångartskurs
Ekipageanalys med Stina From
Clinic och prova på gaedingafimi
Gaedingakurs träning, clinic, lektioner, ”prova på tävling”
Idé om 3-dagars kurs i vår för Erik Andersen, Helene Blom och Gudmundur Einarsson
Eventuella kurser gemensamt med Stormbacken Stable
Eventuellt deltagande Sverigeritten
Eventuellt deltagande Landsmöte
8. Övriga frågor
Fråga/önskemål om poängindelade klasser vid tävlingar exempelvis en klass för de som ridit över 5,00,
en klass för de som ridit över 5,50, en för de som ridit över 6,00 osv.
Önskemål om olika typer av grenar vid tävling, exempelvis T5, V2, V3, V4
Önskemål om att köpa klubbkläder såsom jackor, tröjor, västar med tryck samt dekaler att sätta på bil eller släp.
Förslag från medlemmar att köpa in jackor eller västar till funktionärer vid tävling där det tydligt framgår att
detta är en person som representerar Vallfari och som kan hjälpa till med frågor och annat på tävlingsplatsen.
Vallfaris styrelse kollar med Stavs Häst & Hund att där finns rätt tryck till klubbkläder
9. Mötets avslutande
Marie avslutade mötet

Marie Skogsberg
Ordförande

Sophie Drk
Sekreterare

Mia Sundberg
Justerare

Karin Glaseman
Justerare

