Protokoll styrelsemöte nr.8 2017
Austur Islandshästförening, måndag 4 december, Visby
Närvarande: Marianne Lyttkens, Therese Sonehag, Lotta Molund-Löfgren, Magdalena Moranska, Tina
Niska, Anders Andersson, Nathalie Althin-Gudinge och Ingrid Wahlén (webmaster). Ej närvarande:
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

Medlemsavgifter 2019, dubbelkolla SIF:s avgifter inför årsmötet.
Föreningen kommer inte gå med stort överskott i år. Vi har en bra bas på ca 25 tkr. Kanske
höja tävlingsavgifter till 2018 ifall vi ska ha fler domare och många rosetter. Diskussion kring
möjligheten att boka fler poster i bokföringen för att få bättre översikt. Kassör tar fram
balansrapporter till nästa styrelsemöte, inför årsmötet.
Intresse för balansrapporter till styrelsemöten finns. Lotta tar fram det under 2018.
6. AVEL

Vi gick ca 10 tkr back (för få ekipage). Förslag på att avstå de närmaste 3 åren. Föreningen
bör bli tydligare med anmälan t.ex. införa anmälningsavgift och ha bättre framförhållning.
7. TÄVLING

Möte 16/11 med ca 12 deltagare då många förslag kom in bl.a. vintermästerskap inomhus
gångartstävling, fler domare på tävlingarna och att varje tävlingsryttare bör anmäla en
funktionär.
Mötet beslutade att höja prisrosettgränsen från 3.5 till 4.0.
Domare har kommenterat att många rider med hävstång i onödan på våra tävlingar.
Föreningen testar att införa nya bettregler under 2018. Det blir inte tillåtet att rida med bett
med hävstångseffekt (t.ex. Islandsstång och Hackamore) i lätta klasser. Gäller basklasser i
tölt, fyrgång och femgång. V5, F2 och T8. Domare kommer att ha genomgång innan tävlingar
med ryttarna. Magdalena formulerar argument varför vi tagit beslutet.
Ovalbaneprojektet: Lisa Lindblad har tagit kontakt med Idrottsförbundet då Regionen
funderar på att göra ett ridsportcenter av Rävhagen för en helhetslösning inklusive
Islandshästsporten.
XX meddelar Hanna Blomberg att ta kontakt med Zenita ang Keppni 2018.

Tävlingskalender 2018:
Trailtävling11/1, domare och banbyggare Ingrid Wahlén och Lisa Raufi i Lye ridhus.
Inomhustävling söndag 11/3.
Sommartävling 26-27/5 kurs lördag och tävling söndag. Domare från Stenholmen. Ytterligare
1 domare behövs, Magdalena kollar med Johan Häggberg.
DM Söndag 22/7 Jamila Berg + Werners. Dressyr-kurs och tävling?
Hösttävling lördag 15-16/9 ev. Malin Stang.
Kvarstående punkter, tävling:
Inköp av begagnad husvagn som domarbås i Fleringe.
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.
Undersök möjligheterna för Istölt i ishall med Regionen/Marie Flemström. Therese, efter
mötet: det kan vara svårt pga allergier men om eventet är utåtriktat och bidrar t.ex. till
besöksnäringen kan det vara lättare att argumentera för.
8. UTBILDNING

Intresseundersökning takt- och gångartskurs i april (Therese).
Haffi i Sjonhem ridhus 24-25/3 ridhus och ridbana (Nathalie). 2 lektioner lördag och 1
privatlektion söndag. 1800/person.
Tappsko-kurs är inbokat (Nathalie).
9. UNGDOM

Ungdomsmöte genomfört för att informera om lag-SM. Det finns inget stort intresse för lagSM från ungdomarna och föräldrarna själva. Klubben avvaktar med lag-SM pga för lite
intresse om inte ungdomarna tar tag i det själva. Senast februari.
Aktiviteter vardagskvällar är en förutsättning för lokalförening. Klubben kan inte anpassa sig
efter medlemmar på fastlandet.
Andra aktiviteter för ungdomar än lag-SM. Ridläger?
10. MEDLEM/PR

Förslag till klubblogotyp presenterades på mötet. Nathalie frågar ang. arvode.
Hänvisa till policy för uppförandekod i sociala medier.
Therese färdigställer välkomstbrev till nya klubbmedlemmar. Kvarstår
11. FRITID
12. ÖVRIGA FRÅGOR

Enskild medlem ansvarar vid ridhushyra, med fördel i Austurs regi så att försäkringar gäller.
Kontaktuppgifter till Ridsportförbundet för att undersöka möjligheter för ungdomarna att
delta på deras aktiviteter: Elisabeth Johansson, sekreterare Gotlands Ridsportförbund,
ridsport@gotsport.se

13. NÄSTA MÖTE

24/1 2018 (Marianne) och årsmöte 2018 lördag 10/2 kl 15-17 Snusfabriken, Roma.
14. MÖTETS AVSLUT

Justering av protokollet:

Mötesordförande

Mötessekreterare

