
Gneistis Årsmöte 2021

Mötesprotokoll
2021-03-21

§1 Mötets öppnande
Det ordinarie mötet för Gneistis Årsmöte 2021 förklarades öppnat klockan 18,06 den
2021-03-21 på Zoom av Peter Germer.

Närvarande
Peter Germer, Greta Axenbo Germer, Sara Sonidsson, Mariah Holgersson Edström,
Anneli Holm, Emma Folkesson, Cecilia Jonasson, Sara Sundin Faugert, Maja
Faugert, Sophie Rönntoft, Åse Festin, Åsa Wallgren, Helle Bülow Sörensen, Lotta
Höglund, Regina Stenlund-Pettersson, Jennie Leijon

§2 Godkännande av dagordning
Den utdelade dagordningen godkändes enhälligt.

§3 Frågan om mötets behöriga utlysande

Kallelse gick ut 4 veckor innan möte. Enligt stadgarna ska kallelse skickas tre veckor
innan mötet. Kallelse har gått ut via mail och sociala medier. Mötets utlysande
godkännes.

§4 Fastställande av röstlängd

För att få rösta under mötet måste man delta i möte samt vara medlem. Samtliga
deltagare uppfyller dessa krav.

§5 Val av ordförande på årsmötet

Styrelsens förslag är Peter Germer. Peter Germer godkännes som ordförande.

§6 Val av sekreterare på årsmötet

Styrelsens förslag är Sara Sonidsson. Sara Sonidsson godkännes som sekreterare.

§7 Val av 2 rösträknare på årsmötet

Förslag på Mariah Holgersson Edström och Greta Axenbo Germer. Mariah
Holgersson Edström och Greta Axenbo Germer godkännes som rösträknare.

§8 Val av 2 justerare att jämte ordföranden justera protokollet

Förslag på Anneli Holm och Regina Stenlund-Pettersson. Anneli Holm och Regina
Stenlund-Pettersson godkännes.



§9 Behandling av verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret för
styrelse och utskott

A) Styrelsen
Greta Axenbo Germer sammanfattar verksamhetsåret. Överlag har det varit ett
speciellt år. Flera av de planerade aktiviteterna har fått flyttas fram eller ställts
in. Det har även varit en utmaning för styrelsen att lära känna varandra och
arbeta ihop sig med bara distansmöten. Fullständig redogörelse återfinns i
årsmöteshandlingarna.

Händelser under året:
- Fem styrelsemöten, varav ett budgetmöte
- Ett digitalt utskottsmöte
- Gneisti Open med klubbmästerskap
- Övergång till Sportfengur, tävlingsadminsystem
- Inköp av surfplattor till Sportfengur
- Uppsättning av nytt ljud vid ovalbanan
- Städdag och inventering på Wången i maj
- Deltagande i SIFs digitala riksårsmöte, höstkonferens, sportmöte och extra

årsmöte
- Två medlemsritter
- Hubertusritter
- Underskrivet förnyat avtal med Wången
- Bättre rutiner för möten med ekonomisk redovisning varje möte
- Uppdaterat stadgar efter stadgeändring på årsmötet 2019
- Fört in utskottsbeskrivningar som bilaga till stadgarna
- Kassör har organiserat ekonomin och skapat fler konton för att lättare

kunna följa ekonomin
- Gått över till fakturering av medlemsavgifter

Fråga: Vad innebär avtalet med Wången?
Gneistis avtal med Wången är ett nyttjande avtal, för oval- och passbanan. Det
kostar Gneisti 1:-/ år. Andra delar i avtalet är att Wångens wärdshus har rätt
till försäljning vid evenemang, detta är en av punkterna som ändrats i det nya
avtalet, så att Gneisti har möjlighet att sälja fika på mindre tävlingar. Avtalet
upprättades ursprungligen 2003 i samband med SM, nu är alltså ett förnyat
kontrakt signerat.

B) Tävling
Gneisti har under det gågna året inte haft något tävlingsutskott utan styrelsen
genom Emma Folkesson och Greta Axenbo Germer har hållit i trådarna. Man
planerade ett par tävlingar men de fick antingen ställas in eller hann inte
planeras klart. Det gällde även den tävling som avelsutskottet planerade för att
täcka upp ett eventuellt underskott. GK ställdes in pga för få anmälda. Gneisti



Open var den enda tävling som kunde genomföras. Man erbjöd en passträning
med tidtagning Helle Bülow Sörensen och Emma Folkesson anordnade för att
testa det nya tidtagningssystemet. I år introducerades även Sportfengur som
nytt tävlingsprogramvara. Sportfenugr är en app som gör det lättare både att
följa samt att det kräver färre funktionärer då domaren själv registrerar
poängen i appen. Det var otroligt praktiskt i år då man kunde hålla ner antalet
funktionärer och folk på tävlingsplatsen. Några utryckte att man saknar
domarkommentarer. Detta ska kollas upp till framtida tävlingar men var ändå
inte aktuellt under det föregående året.

Planerade tävlingar:
- GK nivå 3 23-24/5
- WIO(sport) nivå 2 WR12-14/6(planerades av avelsutskottet)
- GK nivå 3 8-9/8
- Gneisti Open med KM augusti-september

Dessa genomfördes:

- Gneisti Open 12-13/9
- Passträning med tidtagning

C) Ungdom
Helle Bülow Sörensen berättar om det gånga året inom Ungdomsutskottet. Det
är Helle tillsammans med Linnea Linder Pålsson som är utskottsmedlemmar
men en större grupp av ungdomar och föräldrar som är inblandat.
Genomförda aktiviter
- Ungdomsmöte 2 feb på Dille
- Helgkurs med Jämtsäker februari
- Kollade på Meistaradeild från Island mars
- Höstlovskursdag i Valne

Planerade aktiviteter som ställdes in

- Ungdomsfika
- Pizzakväll

Dille erbjöd sommarläger med Malin Bengtsson som var mycket uppskattat.
Malin erbjöd även undervisning till förmånligt pris en gång i månaden.

D) Avel
Det har de senaste åren inte funnits något avelsutskott. SIF ville inte anordna
någon avelsbedömning på Wången i år, därför samlades en grupp
avelsentusiaster. För att täcka upp eventuella förluster planerades även en
tävling ,WIO, samt en avelskurs. Tävling blev tvungen att ställas in pga



pandemin. Avelskursen samt avelsbedömningen genomfördes och båda
evenemangen gick med vinst.

E) Fritid
Gneisti har inte haft något aktivt fritidsutskott. Styrelsen ordnat några
aktiviteter. Två medlemsritter där medlemmarna har blivit inbjuden till
medlemsritten via styrelsen på Gneistis offentliga kanaler, alla välkommen.
Det var en ritt i Nälden med fika efteråt, samt i Brunflo i samarbete med SG
Islandshäst där det var fika under tiden. Det har även anordnats en Hubertusritt
tillsammans med SG. Medlemsritterna har varit helt kostnadsfria.
Hubertusritten gick med något underskott som SG tog.

F) Kurs
Den enda kursen som anordnades under 2020 var Tredagarskursen. Det var 24
st deltagare under tredagar. Nytt för årets kurs var att boendet inte längre var
inkluderat i priset utan deltagarna fick själva ordna med boende via
Wärdshuset på Wången. Instruktörer var Gudmundur Einarsson, Helene Blom
och Erik Andersen.

§10 Fastställande av verksamhetsplan och femårsplan för styrelse och utskott

a) Gneisti Islandshästförening 2021
Fortsätta arbetet med att utveckla utskott och förbättra kommunikation
Engagera medlemmar i styrelse och utskott
Medlemsmöte i höst
Fortsätta spara till nytt sekretariat
Piffa upp sek
Anordna DM
Skapa rutiner för samarbete
Anordna KM
Forsätta jobba för ett öppet
Skapa en lathund

Vår vision*

Vi ska arbeta för att alla medlemmar ska känna att de har en viktig plats i föreningen,
oavsett om man är tävlingsryttare, fritidsryttare eller bara islandshästentusiast. Gneisti
ska främja samarbete inom distriktet, mellan föreningarna i Norrland och även över
gränsen till Norge. Medlemmarna är de som påverkar vad som händer i föreningen
och styrelsen ska uppmuntra enskilda medlemmars vilja att engagera sig och skapa
aktiviteter i föreningen.



År 1

- Styrdokument för föreningsarbete
- Fungerande utskott som kan representera ALLA medlemmar
- Öppet och välkommet klimat för både befintliga och nya medlemmar, skapa

Vi-känsla!
- Klubbmästerskap
- Samarbete och kontakt inom distriktet
- Distriktsmästerskap
- Medlemsmöte
- Spara till nytt sekretariat

År 2

- Skicka deltagare till riksmästerskap
- Ha tid till att vara bollplank för utskotten i större utsträckning
- Medlemsmöte
- Fungerande distrikt

År 3

- Samarbete inom distriktet, gärna gemensamt arrangemang
- Ett fräscht och fint sekretariat

År 4

- Sätta Norrland på kartan genom större samarbete mellan alla norrlandsklubbar

År 5

- Anordna riksmästerskap

Verksamhetsplanen blev godkänd av årsmötet

b) Tävling
Utskottsansvarig är Cecilia Jonasson. Helle Bülow Sörensen kan tänka sig att
hjälpa till men inte ansvarig. Styrelsen på minner om man kan vara flera
utskottsansvariga.
Då det just nu är regler rörande vilka som får tävla pga pandemin så valde man
att ställa frågan till Gneistis medlemmar via Facebook. Då endast en person
svarade på frågan anses intresset som för lågt intresse. Just nu kan därför inte
heller inofficella tävlingar anordnas.

Verksamhetsplanen blev godkänd av årsmötet



c) Ungdom
Helle Bülow Sörensen påtalar hur svårt det är att skapa verksamhetsplan just
nu. SIF utlyst om ansökan för bidrag till ungdomsverksamhet, detta är ansökt.
I övrigt följer utskottet pandemiutvecklingen. Klart är att LagSM 2021 inte
blir av. Däremot hoppas pizzakvällen kunna genomföras när restiktionerna
lättar.

Verksamhetsplanen blev godkänd av årsmötet

d) Avel
Planerar att anordna avelsbedömning, med liknande upplägg som i fjol.
Gneisti ansvarar för avelsbedömningen och SIF skickar personal till själva
visningen. Det finns en buffert från fjolårets vinst. Datum som är satt är
22-23/6. Inga andra aktiviteter planeras i år pga pandemi.

Verksamhetsplanen blev godkänd av årsmötet

e) Fritid
Greta Axenbo Germer är ny ansvarig för fritidsutskottet. Sophie anmäler
intresse för att vara med i fritidsutskottet. SIF har jättemycket på gång.
Planerade aktiviteter:

- Digital tävling i Art Performance
- Medlemsritter på olika ställen i länet, helst varannan månad
- Digital kurs/clinic om introduktion av halsring med hippologstudent Josefin

Löfman
- Hubertusritt i oktober
- Delta i SIFs Fritidssektions(Fremja) ridutmaning 2021
- Delta i Fremjas läger på Wången v44 för att kunna påverka SIFs

fritidssaktions framtid.

De fysiska aktiviteter som är planerade har till en början ett max antal på 8
deltagare.

Verksamhetsplanen blev godkänd av årsmötet

f) Kurs
Tredagarskursen är i år planerad av en arbetsgrupp som leds av Agneta
Atleström. Den sker 13-15 augusti på Wången. Upplägget blir liknande som
förra året där kursdeltagarna själva är ansvariga för sitt boende. I dagsläget är
kursen full.

Verksamhetsplanen blev godkänd av årsmötet



§11 Behandling av ekonomisk berättelse samt budget

Under ett år med väldigt lite aktiviteter så har det varit ett väldigt lugnt år ekonomiskt.
Avelsutskottet gick plus. Resultatet totalt i föreningen var bättre än i fjol. Helle Bülow
Sörensen fråga hur det fungerar med utskottspengarna, 5000:-. Greta Axenbo Germer
förklarar att utskottsbidrag är som en startpeng för att täcka initiala kostnader och att
utskotten sedan ska kunna genomföra aktiviteter som ger den intäkter som utskotten
behöver.

Ekonomisk berättelse godkänd av årsmötet

§12 Förslag för budget för nästa verksamhetsår

Det har varit svårt att sätta en budget när man inte vet vad man kommer kunna
anordna. Kurs och Fritid har lämnat in en budget för planerade aktiviteter.
Möteskostnader 0:- pga digitala möten. VM-år i år så det kan vara aktuellt med
sponsring till tävlingsryttare, denna summa kräver en motprestation.

Kostnader

Kurs 102770

Ungdom 5000

Fritid 5000

Avel 5000

Tävling

Möteskostnader 0

Sponsring av tävlingsryttare 10000

Anläggning 2000

IT-utrustning 5000

Avgift till SIF 46 000

Försäkring och bank 8000

Hemsida 2000

Summa kostnader: 190770

Intäkter



Kurs 106400

Ungdom 5000

Fritid 5000

Avel 7000

Tävling

Medlemsavgift 70 000

Motprestation sponsring 10000

Summa intäkter: 203400

Förväntat resultat: 12630:-

Budget godkänd av årsmötet

§13 Revisionsberättelse för verksamhets-/räkenskapsåret

Ingen revisor på plats för att berättar Peter Germer återger kort revisorerns uttalanden.

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovinsningslagen och ger en
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning på den 31 december
2020 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsmötet fastställer resultat- och balansräkningen.

Styrelsens ledamöter har enligt vår uppfattning inte handlat i strid med föreningens stadgar.

Vi tillstyrker

att föreningens årsmöte beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§14 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

Styrelsen ges ansvarsfrihet för det gångna året av årsmötet



§15 Fastställande av medlemsavgifter

Styrelsen föreslår ingen höjning av medlemsavgift 2022

Senior 650:- (450:-)

Ungdom 400:- (200:-)

Intro 450:- (300:-)

Familj 1000:-/familj (100:-/medlem på befintlig senior)

Stöd 200:-

SIFs avgift inom parantes

Medlemsavgiften godkänns av årsmötet

§17 Val av styrelse

§18 Val av

a) Ordförande 1 år(nyval)
Emma Folkesson

b) Vice ordförande 1 år(nyval)
Greta Axenbo Germer

c) Sekreterare 2år(nyval)
Cecilia Jonasson

d) Kassör 2år(omval)
Åse Festin

e) Ledamot 1år(fyllnadsval för Karin Eliasson, 1år kvarstår)
Helle Bülow Sörensen

Ledamot 2år(nyval)
Anneli Holm

Styrelsen godkänns i sin helhet av årsmötet

§19 Val av suppleanter



Suppleant 1 år(omval)

Jennie Leijon

Suppleant 1 år(omval)

Åsa Wallgren

Suppleant 1år(nyval)

Vakant

Suppleanter godkänns av årsmötet

§20 Val av två revisorer samt en suppleant, 1år.

Revisor

Sara Leijman, Sara Sundin Faugert

Revisorsuppleant

Vakant

Revisorer godkänns av årsmötet

§21 Val av två till fyra ledamöter till valberedning varav en sammakallande

Styrelsen kan uppmana medlemmar att hitta valberedning. Den nya styrelsen får detta
uppdrag.

§22 Val av ombud till riksmötet

Gneistis representanter till riksårmötet blir ordförande Emma Folkesson, vice
ordförande Greta Axenbo Germer samt en ungdom. Greta och Emma får uppdrag att
hitta en tredje deltagar.

Årsmötet godkänner representanterna

§23 Behandling av inkomna motioner till föreningen

Inga inkomna motioner

§24 Behandling av motioner till riksmöte



a) Proposition 1
TREC-sektionen SIF har sedan 2006/2007 haft huvudansvaret för
tävlingsformen TREC i Sverige och är i och med detta medlem i FITE som är
en organisation för hästturism i hela världen och där TREC är en del. I början
var intresset stort för TREC i Sverige och det ordnades domarutbildningar och
mindre tävlingar. I dagsläget är intresset för TREC ytterst begränsat och står
inte i proportion till kostnaden för verksamheten. SIF ansöker nu för återigen
om medlemskap i RF och att TREC vänder sig till alla hästraser har anförts
från både RF och SvRF som försvårande för vårt önskade medlemskap. Att
rida TREC med islandshäst i Sverige kommer självklart fortfarande vara
möjligt även om SIF inte längre är huvudman för tävlingsformen TREC i
Sverige. Dialog om ny huvudman för TREC i Sverige har förts med nuvarande
TREC-sektionen som framfört att de önskar överta ansvaret för denna fråga.
Förslag till beslut Riksmötet föreslås besluta att: • avsluta medlemskapet i
FITE fr o m 2022 • lägga ned TREC-sektionen som en sektion i Svenska
Islandshästförbundet • ta bort skrivningen om medlemskap i FITE i SIFs
stadgar 2 (3)

Årsmötet bifaller

b) Proposition nr 2 revidering SIFs stadgar I takt med att förändringar sker inom
vårt förbund och i omvärlden behöver våra stadgar ses över och revideras.
Under hösten 2020 har stadgarna gåtts igenom och förslag på uppdatering
tagits fram av förbundsstyrelsen. Förslaget skickades ut på remiss till samtliga
lokalföreningar inför höstens ordförandekonferens där de sedan diskuterades.
Föreslagna justeringar och tillägg är i förslaget är rödmarkerade. Förslag till
beslut Riksmötet föreslås besluta att: • anta styrelsens förslag till reviderade
stadgar enligt bilaga 3 (3)

Årsmötet bifaller

● Proposition nr 3 SIFs strategi 2021-2025 För att vi ska kunna bibehålla en
positiva utveckling och fortsätta vara ett starkt, sunt, vitalt och attraktivt
idrottsförbund behöver vi ha en tydlig och gemensam riktning som vi styr vår
verksamhet och våra aktiviteter emot. Styrelsen har därför tagit fram ett
förslag till strategi för Svenska Islandshästförbundet 2021-2025 (se bilaga).
Förslaget till strategi har arbetats igenom tillsammans med SIFs sektioner och
skickades därefter ut på remiss till samtliga lokalföreningar inför höstens
ordförandekonferens där den diskuterades. Strategin skickades ut på en andra
remissrunda tillsammans med inbjudan till Riksmötet i början av februari.



Förslag till beslut Riksmötet föreslås besluta att: • anta strategin för Svenska
Islandshästförbundet 2021 - 2025

Årsmötet bifaller

§25 Övriga i förväg anmälda frågor

a) Föreningens framtid- Hur får vi medlemmar att engagera sig i styrelse
och utskott? Stämning i föreningen, hur lyfter vi varandra?

Bakgrunden till denna frågeställning är att det varit enorma problem för
valberedningen. De har kontaktat väldigt många inför årets årsmöte och har
ofta fått höra att man inte har tid. Det är kris i föreningen när inte fler delar på
ansvaret. Detta måste nå samtliga medlemmar att ju fler som hjälps åt desto
mindre tid går det åt. Alla gör detta på frivillig basis.

Förslag på lösningar:
- Rullande schema för styrelsearbete. Alla får ge 1 år av sin tid
- Slå ihop med Kraftur. Det blir fler ideella krafter och ideér. Kan ge större

konkurrenskraft på riksnivå.
- Uppmana att lägga mer tid.
- Lägga ner föreningen i brist på ideella krafter.
- Digitala möjligheter – se utanför lådan Helle
- Lotta var med på mötet för att känna lite på pulsen. Vill vara mer delaktig men

vet inte riktigt vad det innebär.
- Hur gör man medlemmar mer delaktig? Trycka på varför det behövs. Vilka

förväntningar som finns på styrelse och utskott.
- Allmänt brev om vad styrelsearbete/utskott innebär. Eller kanske som film på

sociala medier.
- Ungdomsutskott – funkat bra, roligt och lättsamt när man är flera som hjälps

åt.
- Valberedningen bör ha kontaktnät inom föreningen, det underlättar nog att har

personliga kontakter.
- Lära sig genom utskotten. Kan vara bra att börja på en hjälppost. Tanken är

inte att en person ska dra hela lasset.
- Kan man ställa frågan direkt vid ingång i föreningen? Om man skulle vilja

hjälpa till i föreningen
- Små korta info-filmer som är länkat till mer info
- Det är otroligt viktigt att det inte blir en sluten krets.
- Mer kontent på sociala medier



§26 Övrig information

Prisutdelning av årliga priser kommer ske senare i sommar. Målet är att det ska kunna
ske utomhus med kanske lite aktivitet

§27 Mötets avslutande
Mötet förklarades avslutat klockan 20.00 av Peter Germer.

Peter Germer Sara Sonidsson

Ordförande Sekreterare

Anneli Holm Regina Stenlund-Pettersson

Justerare Justerare


