Protokoll styrelsemöte nr.7 2017
Austur Islandshästförening, onsdag 8 november, Visby
Närvarande: Marianne Lyttkens, Therese Sonehag, Lotta Molund-Löfgren, Tina Niska, Anders
Andersson, Nathalie Althin-Gudinge, Ingrid Wahlén (webmaster). Ej närvarande: Magdalena
Moranska och Trixie Hellström, Sonja Grahn Knutas och Ulla Sköldstam.
1. MÖTETS ÖPPNANDE
2. VAL AV MÖTESORDFÖRANDE

Marianne Lyttkens
3. VAL AV MÖTESSEKRETERARE

Therese Sonehag
4. FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL

Föregående protokoll godkändes.
5. EKONOMI

Alla har betalat extra medlemsavgift.
Lag-SM för ungdomar gick jämnt upp t.o.m. lite överskott. Mötet enades om att pengar ur
ungdomskassan ska gå till tävlingsverksamhet eller subventionera kurser, tävlingsavgifter, ge
resebidrag, stå för lokalkostnader eller ridhushyra och sponsra lag-SM. Mat får var och en stå
för själv.
Under 2017 har 4 ekipage deltagit på SM vilket klubben sponsrat 1000 kr/ekipage. Beslut om
fördelning nästa år tas första ordinarie styrelsemöte, 2018.
Klubben har bytt bankkonto från Nordea till Länsförsäkringar. Mötet beslutade att skaffa
Swish kopplat till föreningskontot.
6. AVEL

Avelsvisningen gick back men vet inte hur mycket ännu. Lämpligt intervall för visning kan
vara 2-3 år.
7. TÄVLING

Tävlingskommittén ska utvärdera om förbundet ska ändra och lägga till finaler och fler grenar
till DM nästa år. Tävlingskommittén ska också ta ställning till att reglerna kring A-klass.
Kvarstår
Undersök möjligheterna för Istölt i ishall med Regionen/Marie Flemström (Therese). Kvarstår
Det behövs nytt domarbås i Fleringe. Styrelsen avsätter 3 000 kr för inköp av begagnad
husvagn (Anders, Tina, Nathalie).
Ovalbaneprojektet: avvaktar besked från travet som ska kontakta Axevalla angående
anläggningskostnader (Lisa Lindblad).
Trailtävling, domare och banbyggare saknas, ev. Ingrid och Emma Wahlén.

Förfrågan om någon vill arrangera Keppni 2018 går ut i Austur fb-grupp (Ingrid).
8. UTBILDNING

Baskurs hästkännedom studiecirkel nästa höst 10 ggr (Marianne och Therese).
Intresseundersökning Takt- och gångartskurs mars-april (Therese).
Intresseundersökning tappsko-kurs i november (Nathalie).
Mötet beslutade om ändring i kursregler, medlemmar har företräde fram till sista
anmälningsdag.
Mötet beslutade också om ett tillägg i lathunden för kurser att kursansvarig även har ansvar
på för boende, resebokningar mm
9. UNGDOM

Mötet diskuterade en ev. satsning på Lag SM 2018 och föreslår ett ungdomsmöte. Nathalie
och Marianne frågar Trixie och Sonja om de vill samla till möte och visa och berätta för
klubbens ungdomar vad lag-SM är. Mötet gör samtidigt en utvärdering och hur man vill
använda pengarna. Mötet bjuder in alla på medlemslistan under 25 år, 48 st. ¨
Efter mötet sammanfattar Marianne och Nathalie förutsättningarna och den interna
utvärderingen, som kommuniceras till styrelsen.
10. MEDLEM/PR

Klubben hade ingen att skicka till SIF ordförandekonferens.
Klubblogotyp föreslås snyggas till. Dessutom behöver vi lägga till Islandshästföreningen (inte
klubb). Marianne frågar Helena Dufveborg om hon har tid och kostnad. Nathalie och Anders
tar fram kostnad från sina kontakter. Vilka krav har leverantören t.ex. på upphovsrätt?
Therese färdigställer välkomstbrev till nya klubbmedlemmar.
Enkät till SIF:s distriktsindelning, besvarades på mötet.
11. FRITID

Nina Morge representant i friluftsnätverk/Länsstyrelse? (Marianne) Kvarstår
Förslag att klubben ordnar något som alla kan vara med på som inte är tävling t.ex.
ridorientering eller TREC (Tina).
12. ÖVRIGA FRÅGOR

Ersättning för 2017 för webmaster á 500 kr betalas ut av kassör. Kvarstår
Mötet beslutar att vi ställer in möte om vi är färre än 3 personer, meddela närvaro senast 2
dagar innan. Ordförande, sekreterare och kassör är minimikrav på roller i styrelsen.
13. NÄSTA MÖTE

4/12 (Nathalie), 24/1 2018 (Marianne) och årsmöte 2018 lördag 10/2 kl 15-17 i Bro
bygdegård.
14. MÖTETS AVSLUT

Justering av protokollet:

Mötesordförande

Mötessekreterare

