Protokoll styrelsemöte nr.2 2017
Austur Islandshästklubb
måndag 6 mars 2017, Visby

Närvarande: Marianne Lyttkens, Anders Andersson, Trixie Hellström, Therese Sonehag, Tina Niska,
Sonja Grahn Knutas och Ingrid Wahlén (webmaster). Ej närvarande: Lotta Molund-Löfgren, och Ulla
Sköldstam, Magdalena Moranska.
1. MÖTETS ÖPPNANDE
2. VAL AV MÖTESORDFÖRANDE

Marianne Lyttkens
3. VAL AV MÖTESSEKRETERARE

Therese Sonehag
4. FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL

Föregående protokoll gicks igenom på mötet och godkändes.
Therese sammanställer protokoll utifrån anteckningar från Nathalie (från möte 1) och
distribuerar tillsammans med detta mötesprotokoll.
5. ANSVARSOMRÅDEN

Tina Niskas ansvarsområde, förslag från möte nr 1: medlem/PR - ok.
Påminnelse till styrelsen: presentation på hemsidan, skicka info till Ingrid (webmaster).
6. EKONOMI

Riksårsmöte SIF om 2 veckor. Anmälda Ulla, Nathalie, Magdalena, Marianne (rösträtt). Trixie
och Sonja ska vara med på ungdomsmöte lördag förmiddag samt deltar på årsmötet på
eftermiddagen utan rösträtt.
Austur betalar resa, som Lotta bokar, för delegaterna som måste resa fredag. Boende ordnar
man själv i första hand. Ev. övernattning på vandrarhem - hör med Lotta. Marianne gör
planeringsgrupp på facebook.
Utbildning SISU Idrottonline och Fortnox (kassör och medlemsansvarig, avgiftshantering).
Förslag att Lotta och Ingrid går 15/3, klubben betalar kursavgift 150 kr/person.
Enkät från kommunen om hanteringen av inrapporteringen av LOK-stödet har besvarats av
webmaster, Ingrid.
7. AVEL

Unghästmönstring i höst, september Nina Bergholtz. Marianne kontaktar Nina Morge som
blir ansvarig. Nina boka ridhus/boxar.

8. TÄVLING

Austurkeppni, fråga från planeringsgrupp om klasser: trevligt med barnklass och lagtävlingen
var uppskattad förra gången. Övriga klasser förslag champagnetölt och en töltgren. Tips med
publikens pris – att de bedömer kläder så behöver inte domarna göra det. Diskussion
angående startavgifter där vi enas om gratis för barn tom 12 år, young rider 50 kr samt
seniorer , från22 år 100 kr.
Domare årets tävlingar är klara. Vårtävling: Ivar Ambjörnsson , DM: Werners och hösttävling:
Jenny Göransson.
Icesale ska användas till anmälan årets tävlingar, gångartstävling och Keppni.
Distanstävlingen är första testet.
9. UTBILDNING

Kursregler i klubbens regi ska det gå igenom kursansvarig/styrelsen, ungdomsrabatt och
försäkring.
Vi önskar att man kontaktar utbildningsansvarig innan man arrangerar kurs och att
medlemmarna kan anmäla sig via hemsidan. Therese förtydligar för kursansvarig centrerad
ridning i mars.
Om man inte slutbetalat kursavgift vid sista anmälningsdag kan man förlora sin plats på
kursen.
Kursregler revidering bordläggs, tas upp nästa möte (Ungdomsrabatten till 18 eller 21 år?)
10. UNGDOM

Lag-SM 2017
Uttagning till lag-SM i Fleringe kl 09.00 lördag 11/3. Uttagning av 8 st ekipage till laget.
Ska man vara med på uttagning ska man ha betalat medlemsavgift.
Sponsring för kläder till lag-SM från ljuddesign (Anders Andersson)
Stöd från klubben med max 10 000 kr för satsningen för Lag-SM. Söks separat genom
styrelsen. Egna insamlade medel ska tas i första hand. Kom ihåg att söka aktivitetsbidrag då
fler än 3 gör aktiviteter tillsammans!
Övrigt
Hyra för Fleringe skola 1-2/3 betalas av försäljningen av New Body. Till nästa gång måste
ungdomarna ta upp hyreskostnad med styrelsen först.
Nathalie söker stöd (resa och bilersättning) för lagledarutbildning. Kursen gratis och boende
finns. Styrelsen bifaller ansökan.
11. MEDLEM/PR

Medlemsregistret ska rensas vid sista betalningsdag. (Förra veckan gick Islandshästen ut till
icke medlemmar).
Rensning i FB-grupper enligt medlemsregistret är genomfört. Nathalie skapar en fb-grupp
bara för ungdomarna. Parallell grupp med målsmän för information om aktiviteter.
Verksamhet nyanlända barn/ungdomar inbjudan från SISU.
12. FRITID

Ridhusträffar, klubben sponsrar med 450 kr (beslut möte nr 1 2017). Marianne meddelar Lisa
Lindblad, som ställt frågan.
Om någon vill driva frågan om anläggning av ridvägar står klubben bakom men driver inte
frågan.
Nytt möte 11/3 angående ovalbaneprojektet.
13. ÖVRIGA FRÅGOR

Policy alkohol, inget vid ungdomsaktiviteter och med måtta då ungdomar är med. Föregå
med gott exempel när det gäller hjälm, körkort för att köra släp etc.
Klubbtävling regler gällande hjälm, samma bestämmelser som SIF. Ingrid kollar upp och
lägger ut info på hemsidan.
Lastningskurs medlemsträff (oklart vem som tagit på sig ansvaret att samordna).
DM vandringspris t.ex. pärm med info om vinnare. Alla funderar på tips till nästa möte.
14. NÄSTA MÖTE
Onsdag 5/4 kl 17.30 i Lärbro hos Ingrid

Torsdag 11/5 i Visby hos Marianne
Onsdag 7/6 hos?

15. MÖTETS AVSLUT

Justering av protokollet:

Mötesordförande

Mötessekreterare

