
 

Vallfari islandshästförening 
Vallfari.se Vallfariislandshastforening@gmail.com 

Organisationsnummer 802404-2346 

 
                                                                                             

Styrelsemöte Vallfari Islandshästförening 2022-07-20 

Plats:  
 
Närvarande:  Marie Skogsberg, Katja Brunander, Michelle Gradin Qvarforth, Sara Ewerth,  
Stephanie Olsson, Mia Sundberg, Ingela Bjurenborg 

 
1. Mötets öppnande 

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 

2. Godkännande av dagordning 
Dagordning godkändes 
 

3. Val av justerare av protokollet 
Mia Sundberg 
 

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

5. Inkomna skrivelser 
 

6. Aktivitetsgrupp 
Ingen sammankallande i dagsläget. Styrelsen lägger ut på sociala medier att vi eftersöker en ny 
sammankallande. 
 

7. Ungdom 

8. Ansvarslista 

 

9. Övrigt 
 
Sara och Marie rapport från ordförandekonferensen 
Ämnen som diskuterades var ”Vaccination mot doping” - en satsning i och med att vi gått med i RF. 
Information från SISU om hur klubbarna kan få stöd för sina aktiviteter (ffa utbildning och lärande). 
Diskussion om medlemskap och hur vi skapar värde för alla medlemmar.  
Särskilt intressant för klubben är att prata vidare om stöd från Sisu för genomförande av exv. clinics och 
föreläsningar.  
På mötet föreslogs att vi tar upp samarbete med SISU och administration/rapportering av aktiviteter till 
SISU (via Idrottonline). 
 
 
 
 
 

Uppgift Ansvarig Status 

Överlämningsdokument Alla Avvaktar 

Inköp av reklamprodukter Stephi Påbörjat 

Undersökning av kostnad - Surfplattor och div inköp för sportfengur Anette Påbörjat 
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Upplandsdistriktet föreslog en sammanslagning med Stockholmsdistriktet för att dels skapa större 
utvecklingspotential och skapa medlemsunderlag för exv. utbildningar.  
Summering av diskussionen på StIF:s möte gav: Motivation till varför ska vi slå ihop distrikten var bl.a. Att 
vi får ett bredare nätverk, vi kan fördela tävlingarna inom distriktet så att det finns något för alla, vi kan 
anordna ett större DM, vi får ett bättre underlag för ungdomsaktiviteter men även för aktiviteter för 
vuxna, fler utbildningar kan anordnas, vi skulle kunna minska administrationen då alla klubbar inte 
behöver ha representanter i styrelsen, och vi kan stödja klubbar som inte är vana att ordna olika 
aktiviteter.      
StIF gav i uppdrag till alla klubbar att prata om ev sammanslagning av distrikten och återkomma till StIF, 
så att StIF har en förankring för beslut. Vallfari är för en sammanslagning av distrikten 
 
KM med mörs 20-21/8 
Klubbmästarna ska få? - Rosetter/gehäng/medalj/klubbmästartäcke. 
Priser/sponsorer – Mörs ansvarar men även med priser till Vallfari?  
Gemensamma rosetter, vilken förening beställer? 
 
DM 
Stif arrangerar och planerar för DM i slutet av september. 
Vallfari ansvarar för indta och anmälan. 
 
 

10. Nästa möte 
 
 

11. Avslutande av mötet 
 
 
 
Marie Skogsberg   Stephanie Olsson 
Ordförande   Sekreterare 

 
 
 
 
              

Justerare 
Mia Sundberg 
 


