Styrelsemöte Vallfari Islandshästförening 2021-05-25
Plats: Teams
Närvarande: Marie Skogsberg, Stephanie Olsson, Sanna Axbäck, Sophie Drk
Freyja Gisladóttir Bjurenborg, Maria Sundberg, Katja Brunander
1. Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Godkännande av dagordning
Dagordning godkändes
3. Val av justerare av protokollet
Katja valdes till att justera protokollet.
4. Genomgång av föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom utan kommentarer och lades därefter till handlingarna.
5. Inkomna skrivelser
Inkommit några önskemål/förslag till aktivitetsgruppen
6. Aktivitetsgrupp
SM kval 12/6 - Anmälan öppen, 11 anmälda hittills. Hoppas kunna öppna upp tävlingen för icke
elitekipage efter FHMs presskonferens (torsdag 27/5)
Aktivitetsgruppen hade möte direkt efter detta styrelsemöte. Vi stämde av med Lisa om hur lång
framförhållning domarna behöver ifall tävlingen ställs in etc.
På aktivitetsgruppens möte planerade vi kort inför sommaren och höstens tänkta aktiviteter
Information kommer på hemsida samt Facebook.
Lag SM rapport! Sophie förklarade hur upplägget är för lag-sm med grenar etc. Frågan om hur stort
intresset är bland Vallfaris egna ungdomar diskuterades och hur vi ska nå ut till alla medlemmar. Hur
stort lag ska vi ha och hur stort lag mäktar vi med. Malin Brännlund är föreslagen lagledare men har
begränsad möjlighet att träna laget, Sophie och Freyja är kontaktpersoner från Vallfaris styrelse!
Förslag med ”kurs” på Åkerby islandshästar för att testa de olika grenarna.
7. Ekonomi - Deklarationen inlämnad.
8. Överlämningsdokument
Vi avvaktar med denna punkt tills vi kan ha ett fysiskt möte.
9. Hemfosa
Stephi fixar Informationstext till fb och hemsida om hur man bokar ovalen och vad som gäller!

10. Ansvarslista
Uppgift
Läktaren & 2 bås på Häringe, 3 bås på Stadsberga
Inventarier på Stadsberga måste flyttas.
Göra regelbunden reklam för sponsorer
Köpa ny dator till sekreterare/tävling

Ansvarig
Marie/Anki
Katja/Mia
Katja / Stephi
Katja

Status
Flytt 28/5
Löpande
Pågående

11. Övrigt
Marie är inbjuden till info möte med alla lokalklubbsordförande den 9 juni för att diskutera beslutet
som tas på söndag om SIF får ingå i riksidrottsförbundet eller inte.

12. Nästa möte
22/6 – Förslagsvis på Hemfosa samtidigt som ovalbaneträning
13. Avslutande av mötet

Marie Skogsberg
Ordförande

Justerare
Katja Brunander

Stephanie Olsson
Sekreterare

