
 
                                                                                             

Styrelsemöte Vallfari Islandshästförening 2021-03-30 

Plats: Teams 19:00 

Närvarande: Marie Skogsberg, Katja Brunander, Stephanie Olsson,  
Sanna Axbäck, Maria Sundberg, Sophie Drk, 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 
Sanna 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 
Ungdomsaktiviteter – Katja har försökt kontakta de andra klubbarna i distriktet för samarbete men 
med varierad respons. Diskussion om möjligheterna för att anordna SM kval. 
Katja/Sanna kallar aktivitetsgruppen till första möte. 

7. Ekonomi 
Första fakturan från SIF har kommit och allt verkar stämma 

8. Överlämningsdokument 
Vad ska finnas där, vad ska ingå – går igenom till nästa möte 

9. Hemfosa  
Genomgång av avtalsförslag – Marie skickar till styrelsen samt till Hemfosa 

10. Ansvarslista 

 

 

 

 

Uppgift Ansvarig Status 

Läktaren + 2 bås på Häringe  Marie/Anki  

Flytt från Stadsberga (3 bås samt diverse inventarier) Marie/Anki  

Göra regelbunden reklam för sponsorer Katja / Stephi Löpande 

Köpa ny dator till sekreterare/tävling  Katja Pågående 

Fortsatt samarbete sponsorer - avstämning Sanna/ Stephi  



 

11. Övrigt 
 
*Rapport från tävlingssektionens möte 
Fram till 30 juni får i dagsläget bara elitryttare tävla. Det vill säga de som har kvalat till Nivå 1/SM- 
kvalat (från 2017). Även de som innehar F-skattsedel med huvudsysselsättning hästverksamhet/är 
anställd i hästverksamhet får tävla. Sif anordnar digitala kval för de som behöver kvala i år. Född 
2005 eller senare får inte tävla under de reglerna som gäller just nu.  
SM anordnas som planerat, vilket innebär att det blir betydligt mindre än ett vanligt år. Det kommer 
live streamas. Anordnas för att kunna ta ut ett lag till VM i Danmark. GK-SM planeras dock som 
normalt och man hoppas att det kan genomföras på detta sätt.  

Vill man som förening anordna en tävling, ska man i anmälan lägga till ett obligatoriskt frifält. Där ska 
ryttaren då fylla i när, var och vilka poäng man uppnått för att klassas som elitryttare.  

Kort summerat – Fram tills 30 juni är endast elitidrottsarrangemang utan publik tillåtna.   

 

12. Nästa möte  
27/4 kl 19:30 Digitalt 
 

13. Avslutande av mötet 
 
 
 

 
Marie Skogsberg   Stephanie Olsson 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
 
Sanna Axbäck 
Justerare 
 

 
 
 
 
 
 


