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Styrelsemöte Vallfari Islandshästförening 2022-03-22 

Plats: Vendelsövägen 
 
Närvarande:  Marie Skogsberg, Katja Brunander, Michelle Gradin Qvarforth, Sara Ewerth,  
Freyja Gisladóttir Bjurenborg, Stephanie Olsson, Anette Scheibe Lorentzi (via länk) 

 
1. Mötets öppnande 

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 

2. Godkännande av dagordning 
Dagordning godkändes 
 

3. Val av justerare av protokollet 
Michelle Gradin Qvarforth valdes att justera protokollet 
 

4. Genomgång av föregående protokoll 
Föregående protokoll gicks igenom utan kommentarer och lades därefter till handlingarna. 
 

5. Inkomna skrivelser 
 

6. Aktivitetsgrupp 
Fördelningen mellan styrelsen och aktivitetsgruppen. 
*Aktivitetsgruppen gör VP för aktiviteter nästkommande år för att själva kunna styra och välja vilka 
aktiviteter de vill anordna. Styrelsen gör VP och ansvarar för tävlingar. 
*Grundtanken är att aktiviter ska gå plus minus noll i budget. Får man inte får ihop tillräckligt med 
intäkter så ska det stämmas av med styrelsen om vi har möjlighet att ta mellanskillnad eller om man 
bör ställa in. 
*Aktivitetsgruppen ansvarar för föreläsningar/clinic för års- höstmöte. Budget för detta ges av 
styrelsen. 
*Aktivitetsgruppen planera årlig aktivitet/föreläsning för aktiva funktionärer. Budget för detta ges av 
styrelsen. 
Passclinic & Ovalbaneträningar – Aktivitetsgruppen arrangerar. 
Kontaktperson för aktivitetsgruppen från styrelsen är Katja Brunander  
 

7. Ungdom 
Planen är att samla de barn/ungdomar i föreningen för att stämma av intresse. 
Kurser, träffar, utbildningar för både de med och utan häst, ”Grundkurs” i hästhantering för föräldrar. 
Planer på att ordna träning av C grenar för lag SM.  
Vi ser om det finns intresse för samarbete mellan lokalklubbarna för dessa aktiviteter. 

8. Ansvarslista 

Uppgift Ansvarig Status 

Överlämningsdokument Alla Avvaktar 

Inköp av funktionärsvästar & andra reklamprodukter.   Avvaktar 

Inventering, organisering på loftet samt skruva ihop läktaren . Fixardag Alla  

Starta en Vallfari instagram Michelle  Klart 

Starta en gmail för Vallfari Ungdom. Ungdom.Vallfari@gmail.com Michelle  

Undersökning av kostnad - Surfplattor och div inköp för sportfengur Anette Påbörjat 
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9. Övrigt 
 
Tävlingar 
Vårkval nivå 2, Vårtävling nivå 4, Km Nivå 4 
Vuxna. YR/Junior. Barn -endast omdömen inte rangordnas. 
Grenar. 
Nivå 2: T1, T2, V1, F1, P2. 
Nivå 4 - T7, T6, T5, T3, F2, V5, V2. 
Anmälan ska öppna så fort som möjligt. Stänger 12 dagar innan. 
Maxantal- Stephi hör med Hemfosa 
 

 
Motionerna till SIFs årsmöte. Marie delar på fb-sidan för alla att läsa och komma med synpunkter innan 2/4 
 
Loggan- Inga färdiga förslag inkommit men flera som jobbar på det. Sista dag för att lämna förslag 6/4 
 
Marie och Freyja planerar att arrangera två ridteorikurser under året. 
 
 

10. Nästa möte 

3/5  
 

11. Avslutande av mötet 
 
 
 
 
Marie Skogsberg   Stephanie Olsson 
Ordförande   Sekreterare 

 
 
 
 

Justerare 
Michelle Gradin Qvarforth 
 

Ansvarslista tävlingar Ansvarig Status 

Domare Marie + Lisa Påbörjat 

Inbjudan – Standardiserad  Katja  

Kontakta sponsorer för 2022  Michelle/Freyja Påbörjat 

Foodtruck – Pris/per portion för funktionärsmat, ca 20 funktionärer per tävling Michelle  

Anmälningsansvarig indta Stephi/Anette  


