Om Vallfari
Aktiviteter

Protokoll Vallfari höstmöte
Tid: söndagagen den 20 november 2016 kl 14-16
Plats: Lokal Åke, Häringe Slott
Närvarande: Marianne Wallenbro, Ingela Bjurenborg, Freyja Gisladóttir
Bjurenborg, Evelin Skogsberg, Marie Skogsberg, Annika Wahlström, Stephanie
Olsson, Annica Glanshed, Anki Broman, Sofie Myhrberg, Gunilla Myhrberg
Keijser, Isabelle Vinberg, Lisa Lewén, Frida Lewén, Hilda Glanshed, Catarina
Wallman, Roger Wallman, Gitten Svartling, Sara Barvemo-Thorell

1. Mötets öppnande
Marianne öppnade mötet.
2. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justerare
Till mötesordförande valdes Marianne Wallenbro, till mötessekreterare
valdes Marie Skogsberg. Att tillsammans med ordförande justera protokollet
valdes Ingela Bjurenborg.
3. Info från Valberedningen
Anki som är sammankallande i valberedningen berättade att arbetet i
valberedningen kommer startas upp snart. Först kommer sittande styrelse att
kontaktas för att få fram vilka som kan tänka sig att sitta kvar en period till.

Sen kommer de att skicka ut mail till samtliga medlemmar för att få fram
vilka som är intresserade av att engagera sig i styrelsearbetet.
4. Ekonomi
Monica Hurtig har rapporterat att ekonomin fortfarande är god i föreningen.
Monica har meddelat att hon kan tänka sig att sitta kvar som kassör trots att
hon flyttat till Östhammar om inte styrelsen förändras allt för mycket.
5. Verksamhetsplan 2016
Det har inte varit så mycket aktiviteter i föreningen under året. Detta tillstor
del beroende på att det inte finns någon kursgrupp i föreningen just nu. Alla
som får en idé om kurs eller aktivitet är välkomna att arrangera detta i
Vallfaris namn, eller om man inte mäktar med att organisera det själv kan
man kontakta styrelsen och få hjälp. Viktigt att medlemmarna kommer med
förslag på vad man är intresserad av. Vallfari är ju inte bara styrelsen utan det
är ju alla medlemmar också.
En diskussion följde om problemet med att hitta personer som vill ställa upp
som funktionärer. Hur gör de andra klubbarna? Stockholms distriktet
kommer anordna en funktionärskurs i vår. Isabelle berättade att Mörs tidigare
hade en lista man kunde anmäla sig till om man var intresserad av att vara
funktionär, då kan man utgå från den när det är dags för tävling.
Marie berättade att Häringe tävlingar hade en kortversion av domarsekreterar
kurs för de som ställde upp på tävlingen i höstas. Det var väldigt uppskattat
av deltagarna, så det kan vara bra att ha en morot för funktionärer. Marie har
inte upplevt att det varit så svårt att hitta funktionärer till de fyra tävlingar
hon har varit med och arrangerat under året. Naturligtvis måste man fråga
runt men i slutänden har det löst sig.
Roger påpekade att det också kan vara viktigt att få medlemmarna att komma
på mötena för att då få upp intresset för att engagera sig.
Catarina sa att det kan vara problem för de som inte har FB att få
information, det är inte alltid man tänker på att gå in på hemsidan. Det finns
därför fördelar med mail. Eftersom det är enklare att maila nu via Idrott
online så är det lättare för styrelsen att skicka ut information på det sättet
också.

Enligt verksamhetsplanen för 2016 så skulle Vallfari haft sitt KM på
Västergården i december. Nu har man bytt ut underlaget i ridhuset och det är
fortfarande för mjukt och halt för att det ska vara lämpligt att anordna en
tävling där. Ovalbanan har blivit något bättre men där kan vi inte ha tävling
om det kommer snö eftersom det är svårt att komma in och ploga ovalbanan.
Beslutades att istället försöka anordna ett KM den 11 december i Jursta
ridhus. Ingela, Freyja och Anki anmälde sig till tävlingsgruppen. I
tävlingsgruppen sitter sedan tidigare Marianne Wallenbro och Annika
Glanshed.
Till årsmötet kommer styrelsen ta upp frågan om att lägga KM:et i samband
med DM:et. Den frågan var uppe förra årsmötet och medlemmarna röstade
då för att ha ett eget KM.

6. Stadsberga Västergård
Detta diskuterades även under punkt 5. Stadsberga Västergård kommer
arrangera egna tävlingar under 2017. Vallfaris material inkl domarbåsen
finns på Västergården en del av materialet finns även hos Anette Scheibe
Lorenzi. Läktaren står fortfarande kvar på Häringe men Jocke Carlsund
kommer att åka och hämta den.
7. Klubbkläder/färg på loggan
Styrelsen har gått med i Prime 4you som är en hemsida som trycker upp
klubbkläder. Det går till så att man väljer ut vilka kläder man vill sälja i
klubben sen ordnar man en webshop via klubbens hemsida där medlemmarna
kan beställa de kläder de vill ha. Man måste bestämma vilken färg man ska
ha på kläderna och styrelsen har beslutat att kläderna ska vara svarta.
Stephi hade med sig ett flertal olika provplagg som mötesdeltagarna kunde
prova och känna på.
Mötet beslutade att byta färg på loggan till en ljust silvergrå färg.
8. Idrott online
Marianne och Stephi kommer gå en kurs i Idrott online 1 december. Alla ska
ha fått sin inloggning till idrott online via mail, har man inte fått det kan man

kontakta Monica Hurtig. Det är väldigt lätt att maila ut till alla medlemmar
via Idrott online.
9. Övriga frågor
Anki frågade om man nu skulle vända sig till Stockholms distriktet om man
har några frågor. Marie svarade att det beror på vilken fråga man har.
Normalt ska man ju vända sig till sin klubb precis som vanligt. Distriktet
kommer normalt inte heller arrangera några kurser eller tävlingar mer än
DM:et. De flesta aktiviteter kommer precis som tidigare ske via klubbarna.
Distrikten bildades ju i första hand för att vi skulle gå med i
Riksidrottsförbundet. Men har man något man vill framföra till distriktet kan
man vända sig till Marie eller Annika som är med i distriktets styrelse.
10.Mötets avslutande
Marianne avslutade mötet

Justerare:

Marianne Wallenbro

Ingela Bjurenborg

