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KALLELSE TILL  
Årsmöte Gotlands Islandshästförbund  
 
Onsdag 16 februari 2022 
– mötet hålls direkt efter Austurs avslutade årsmöte  
 
 
Förslag till dagordning  
1. Mötet öppnas  
2. Fastställande av dagordning 
3. Fråga om mötets behöriga utlysande 
4. Fastställande av röstlängd för mötet 
5. Val av ordförande & sekreterare för mötet   
6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare  
7. Behandling av verksamhetsberättelsen 
8. Behandling av årsredovisning/årsbokslut 
9. Revisorernas berättelse 
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
11. Fastställande av verksamhetsplan 
12. Fastställande av ekonomisk plan Förslag: ink 0 kr – utgift 0 kr 
13. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner. Inga inlämnade motioner. 
14. Fastställande av medlemsavgift 2023 Förslag: 0 kr 
15. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen– Förslag ordförande + 3 
ledamöter + 1 suppleant/förening 
 
16. Val av styrelse 
a. ordförande (1år) – Förslag: Zenita Strandänger 
b. vice ordförande (2år) – Förslag: Christina Rhodin-Alm 
c. kassör (2år) – Förslag: Lotta Molund-Löfgren  
d. 2 revisorer + 1 suppleant (1år) – Förslag: Pia Bergman & Ingrid Wahlén, suppleant Matilda 
Dahl 
e. fastställa antal ledamöter till valberedningen & val av dessa (1 år) (Förslag: Samma 
personer som väljs till Austurs valberedning) 
f. ombud till övriga möten där distriktet har rätt att vara representerade genom ombud 
Kontaktperson avelsintresserade: Christina Rohdin-Alm  
 
17. Övriga frågor 
18. Övrig information  
19. Mötet avslutas  

 



 

3 
 

Verksamhetsberättelse 2021 
Gotlands Islandshästförbund 
Verksamhetsåret 2021-01-01 -- 12-31 

Styrelsen 
Ordförande: Zenita Strandänger 
Vice ordförande: Christina Rohdin-Alm 
Kassör: Lotta Molund-Löfgren 
Sekreterare: Gunilla Sterner 
Suppleanter: Therese Sjöberg (Austur) 
 
Revisorer 
Pia Bergman  och Ingrid Wahlén - suppleant Matilda Dahl. 
 
Valberedningen 
Marianne Lyttkens (sammankallande), Monika Östberg, Ingrid Jacobsson och Therese Sonehag. 
 
Distriktets föreningar 
Distriktet har en ansluten lokalförening – Austur med 179 medlemmar (varav 4 stödmedlemmar).  
 
Medlemsavgift 2021 
Lokalföreningarnas avgift/medlem: 0 kr 
 
Hemsida & Verksamhet 
Möten: Årsmöte 16 februari. Styrelsemöte (konstituerande) 16 februari. 
Hemsida: https://austur.org/austur/gotlands-islandsh-stf-rbund.html 
Verksamheten bedrivs i nära samarbete med öns enda lokalförening - Austur. 
 
Distriktsmästerskap (Sport) 
På förbudets uppdrag arrangerade lokalföreningen Austur årets DM den 25 juli på ovalbanan i 
Fleringe. Domare var Peter Häggberg & Ulrika Wendéus.  
Totalt deltog 21 ekipage (13 seniorer, 5 young rider och 8 juniorer) och för första gången korade vi 
tre distriktsmästare. 
Till final gick de fem ekipagen i varje åldersklass med högst medelpoäng (uttagningspoäng) i grenarna 
V5 & T8.  Finalen reds som V5 med skillnad att poängen för tölt räknades dubbelt. 
 
Distriktsmästare 2021: 
Senior: Ulla Sköldstam & Gymir från Sanda 6,75p 
Young Rider: EmmaLi Andersson & Freyþór från Mosfellsbæ 6,25p 
Junior: Hilda Nordenankar & Vísir från Tängmark 5,85p  
 
Visby 2022-01-15 
 
 
Zenita Strandänger Christina Rohdin-Alm Gunilla Sterner 
Ordförande  Vice Ordförande Sekreterare 
 
Lotta Molund-Löfgren Therese Sjöberg 
Kassör  Suppleant (Austur) 
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REVISIONSBERÄTTELSE 
 

 

Gotlands Islandshästförbund 2021 
2021-01-01 – 2021-12-31 
 
Förbundet har under året inte har haft vare sig inkomster eller utgifter, så fanns inga räkenskaper att 
granska. 
 
Det finns inte heller något att anmärka mot i föreningens verksamhet enligt förda protokoll. 
 
Därför föreslår vi att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar. 
 
 
 
 
 
Lärbro 2022-01-15  
 
 
 
 
Ingrid Wahlén   Pia Bergman 
Revisor   Revisor 
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HISTORIKEN BAKOM BILDANDET AV   
GOTLANDS ISLANDSHÄSTFÖRBUND (GIHF)  
  
BAKGRUND  
I maj 2021 lyckades äntligen Svenska Islandshästförbundet (SIF) med sin mångåriga kamp att 
få bli medlemmar i ”idrottsfamiljen” som ett eget förbund. 
  
Innan detta blev verklighet uppmanade SIF alla Sveriges Lokalföreningar att senast under år 
2016 bilda olika distrikt/förbund. Syftet var att öka samarbetet mellan de lokala 
föreningarna samt att underlätta i kontakten med Länsidrottsförbunden (i vårt fall Gotlands 
Idrottsförbund), SISU och IdrottOnline.  
  
Eftersom vi då -liksom nu- bara har en lokalförening här på Gotland blev det ju lite speciellt. 
Dessutom har vi -på grund av att vi bor på en ö- rent geografiskt inte någon annan förening i 
direkt närhet att samarbeta med. För att kunna följa SIFs uppmaning så fanns det egentligen 
bara två alternativ för oss här på Gotland:   

1. bilda ett eget förbund  
2. ansluta oss till ett förbund på fastlandet  
  

Eftersom det var svårt att veta vad det egentligen skulle innebära för oss på Gotland att 
hamna under ett förbund på fastlandet och vart vi geografiskt skulle tillhöra, så tyckte 
dåvarande styrelsen att vi tills vidare skulle bilda GOTLANDS ISLANDSHÄSTFÖRBUND. Man 
ansåg att det skulle vara lättare att lägga ner ett förbund och ansöka om att bli få gå med i 
ett annat, än att senare försöka bryta sig loss från ett förbund för att bilda ett nytt.  
 
Styrelsens förslag presenterades på ett medlemsmöte och senare på hösten -22 november 
2016- hölls ett konstituerande extra årsmöte och Gotlands Islandshästförbund bildades.  
  
Det just nu mest ”påtagliga” med att vara ett eget förbund är att vi på Gotland  

a) kan arrangera Distriktsmästerskap och påverka upplägg och kostnader kring 
detta, 

b) vi styr själva över eventuell medlemsavgift som lokalföreningarna ska betala till 
förbundet (brukar vara x antal kronor/föreningsmedlem)  

  
 SIFs nuvarande distriktsuppdelning:  

 
 
 
  
 
 
 
 

GOTLANDS ISLANDSHÄSTFÖRBUND IDAG  
I dagsläget är Gotlands Islandshästförbund mer eller mindre en ”pappersprodukt”. Det finns 
en styrelse, men förbundet har ingen egentlig verksamhet och ingen ekonomi. De 

Norrbotten IHF 
Västerbottens IHF  
Gävle-Dala IHF  
Örebro-Värmland IHF  
Upplands IHF  
Stockholms IHF  
Sydost IHF 

Mälardalen IHF   
Västra Götaland IHF  
Västsvenska-Halland (Vestur)   
Östergötland IHF   
Gotlands IHF  
Sydost IHF  
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mötesprotokoll som upprättas (årsmöte & konstituerande möte) görs enbart för att följa 
upprättade stadgar så att förbundet ska kunna fortsätta att existera.  
  
Av den anledningen så föreslås att vi även i år ska kunna genomföra ett synnerligen 
kort ”årsmöte” för Gotlands Islandshästförbund där vi -utan formella årsmötesförhandlingar- 
ska kunna ”klubba igenom” innehållet i den föreslagna dagordningen som ett ”paket”!  
  
FRAMTIDEN FÖR GIHF  
Det kan i framtiden bli annorlunda OM det t ex skulle bildas ytterligare lokalföreningar på 
Gotland. I sådant fall skulle Gotlands Islandshästförbund bli sammanhållande för öns alla 
föreningar och först då finns det anledning att ha en aktiv förbundsstyrelse med egen 
ekonomi och verksamhet.  
 
Eller så kanske GIHF helt enkelt ska läggas ner och vi ska ansöka om att få ingå ett förbund 
på fastlandet. Men det är en senare fråga!  
  
  
  
/Sammanställt 2022-01-11  
av Ingrid Wahlén   
 


