Protokoll styrelsemöte nr.3 2017
Austur Islandshästklubb, onsdag 5 april 2017, Visby
Närvarande: Marianne Lyttkens, Trixie Hellström, Therese Sonehag, Tina Niska, Lotta MolundLöfgren, Magdalena Moranska, Sonja Grahn Knutas och Ingrid Wahlén (webmaster). Ej närvarande:
Anders Andersson och Ulla Sköldstam.
1. MÖTETS ÖPPNANDE
2. VAL AV MÖTESORDFÖRANDE

Marianne Lyttkens
3. VAL AV MÖTESSEKRETERARE

Therese Sonehag
4. FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL

Återstående punkter från förra protokollet:
•
•
•
•

Ansvarig lastningskurs (se 10. Medlem/PR)
Vandringspris till DM (se 7. Tävling)
Revidering av kursregler (se 8. Utbildning)
Policy alkohol mm (se 11.Övrigt)

5. EKONOMI

2 kurser genomförda utan underskott.
Medlemsavgifterna 2018, SIF har höjt sin del av medlemsavgiften men informationen om det
har varit bristfällig. Därför kommer alla få betala ett tillägg, vilket Ingrid mailat ut till alla.
Ändring av kategorier. Familjepriset kommer bli 620 kr och då tillfaller bara 70 kr Austur.
Nästa styrelsemöte avgör om vi behöver extra årsmöte om höjning av medlemsavgifter för
familjer.
Mötet bifaller Lotta köper plastlådor till rosetterna som sorteras i färg.
6. AVEL

Marianne har varit kontakt med Nina Morge ang. unghästmönstring och det finns nu en fbgrupp kring avel. Mönstring kommer vara öppen även för icke-medlemmar men till förhöjd
avgift.
7. TÄVLING

Vandringspriser för DM – Trixie kollar med sin utbildning om de kan göra keramikhästar, det
behövs 2 st. Får kosta ca 2000 kr.
Ovalbaneprojektet – Lisa ska kolla upp besked från Skrubbs styrelsemöte. Efter mötet
meddelar Lisa att styrelsen Skrubbs är i grunden positiva men vi måste hitta
finansieringslösning till den höga investeringskostnaden (ca 800 tkr) samt ett avtal för
prissättning. Nytt möte efter 28/4.

Klubben har fått resestöd för tävling på fastlandet som Lotta betalar ut till
transporter/personerna förutsatt att man sparat kvitton och gett till Lotta.
Frågan om klubben betala SM-avgift och tävlingsavgift för klubbens ekipage ajourneras till
nästa möte.
Man får reducerad tävlingsavgift på klubbtävling (ej Keppni) om man deltar med fler än en
häst då behöver man ej betalar anmälningsavgift för häst nr 2. Ryttaren kontaktar Ingrid W
eftersom det inte går att lägga in på Icesale.
Istölt – förslag på evenemang hockeyhallen i Rävhagen. Marianne kollar tillgänglighet i Visby
för nästa säsong. Trixie kollar tillgänglighet i Slite (Grajp).
Hösttävlingen – flyttas till söndag. Jenny Göransson lektioner innan tävling.
8. UTBILDNING

Takt och gångartskurs förslagsvis i höst, kursansvarig Marianne.
Kursregler översyn. Ingrid läser upp, bifogas protokollet. Kursreglerna sammanställs av Ingrid
som lägger ut dem som .pdf. Lotta och Ingrid gör en lathund , steg-för-steg vad det
innebär/hur det går till att anordna kurs.
Nytt tillfälle med Johan Häggberg kurs 21-23/7, Magdalena lägger ut intresseanmälan.
9. UNGDOM

Kval LAG SM – krav 3 domare ev. 2 domare och 1 B-instruktör, senast 30/6. Tillgängliga
domare undersöks av ungdomsgruppen.
10. MEDLEM/PR
Magdalena håller i Fastlandstävlingsgrupp på Facebook.
Lastningskursen, ansvarig Stina Nilsson.
11. FRITID

Nästa arrangemang är Stenkustritten 1 maj.
12. ÖVRIGA FRÅGOR

Riksårsmötet i Stockholm var formellt med väldigt lite tid för diskussioner.
Marianne och Ingrid tittar på formulering av policy kring alkohol, hjälm.
13. NÄSTA MÖTE

Torsdag 11/5 kl 17.30 i Visby hos Marianne och onsdag 7/6 kl 17.30 hos Lotta
14. MÖTETS AVSLUT
Justering av protokollet:

Mötesordförande

Mötessekreterare

