
 
                                                                                             

Styrelsemöte Vallfari Islandshästförening 2021-01-14 

Plats: Digitalt 

Närvarande: Eva Dahlberg, Marie Skogsberg, Katja Brunander,  
Stephanie Olsson, Sanna Axbäck, Mia Sundberg, Anne-Christin Broman  
 

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

2. Godkännande av dagordning 
Dagordning godkändes 
 

3. Val av justerare av protokollet 
Eva 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 
Digitala foderanalysen var uppskattad av dom som var med men det var inte så många med tyvärr. 
Charlotta Lidberg– digital föreläsning fortsättning på ämnet foder samt hullbedömning, 1800 kr ca 
90 minuter, Vallfariter 50 kr, Övriga 100 kr, Minsta antal anmälda för genomförande är 12 deltagare. 
Katja kollar på datum.  Övrig planering skrivs in i verksamhetsplan. 

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

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 Avvaktar 

Göra regelbunden reklam för sponsorer Katja / Stephi Löpande 

Betalkort för fakturor etc Mia Påbörjat 

Inköp av headset Sanna Avvaktar 

Överlämningsdokument, ha som egen punkt och gå igenom Alla Efter årsmöte 

Köpa ny dator, väntar till mellandagsrea Katja pågående 

Förberedelse årsmöte   

Kallelse Stephi  

Verksamhetsberättelse Stephi  

Verksamhetsplan, Katja + aktivitetsgruppen Katja  

Ekonomi Resultat/balans/budget Mia  



 

10. Övrigt 
 
*Medlemsavgift 2021  
SIFs avgift oförändrad. Vallfari korrigerade sina priser efter det som kom överens om på förra 
årsmötet och det var att Vallfari ska ta 50kr per medlemskap. 
Stödmedlemskap fortsatt 130 kr 
Avstämning av inbetalningar- Mia skickar till Eva 
 
*Hur mycket pengar har vi att ”förbruka” för tex reklamgrejer 
Läggs in i budget för 2021. 

 
*Årsmöte 
Katja kollar vad zoom kostar/funkar 
När: torsdag 18/3 19:00 kallelse med handlingar måste då skickas senast 4 mars 
 
*Brodyrkortet – stavs häst och hund – Stephi har med en testbrodyr som blev godkänd! 
 
* Sponsorer fortsatt samarbete 
Emmishoppen –Sanna tar kontakt 
Töltrider – Sanna tar kontakt 
Stavs häst och hund - Stephi tar kontakt 
Granngården - Sanna kollar 
Agria – Stephi kollar 
 

11. Nästa möte  
Digitalt möte förberedelse årsmöte 11/2 kl 19:00 Katja kallar 
 
 

12. Avslutande av mötet 
 
 
 

 
Anne-Christine Broman  Stephanie Olsson 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
 
 
Justerare 
Eva Dahlberg 


