
 § 1 Föredragningslista 

Wången, 18:30 

Närvarande:  

§3 Frågan om mötets behöriga utlysande 

Kallelse gick ut 3 veckor innan möte. Enligt stadgarna ska kallelse skickas tre veckor innan 

mötet.  Kallelse har gått ut via mail, hemsida 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 Lena Fernlund. Lena Fernlund godkännes som ordförande. 

§6 Val av sekreterare på årsmötet 

Styrelsens förslag är Emma Folkeson. Emma Folkeson godkännes som sekreterare. 

§7 Val av 2 rösträknare på årsmötet 

Förslag på Anja Persson och Anna Hansson. Anja och Anna godkännes som rösträknare. 

§8 Val av 2 justerare att jämte ordföranden justera protokollet 

Förslag på Sara Sundin Faugert och Janna Hjort. Sara och Janna godkännes. 

§ 9 Behandling av verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret för styrelse 

och utskott 

Styrelsen rapporterar: Fortfarande oviss början pga pandemin, för a tt senare även bli svårt 

med deltagare till aktiviteter. Styrelsen jobbar vidare med hur vi ska locka fler att komma 

igång igen och tar gärna emot förslag från medlemmar. Den stora nyheten och förändringen 

under året är att SIF nu är en del av riksidrottsförbundet, vilket kommer öppna nya 

möjligheter även för gneisti i form av att driva och genomföra projekt bland annat. Vi ingår 

även i ett distrikt som ska startas. 

Händelser under året i urval: 

-Gneisti hade ett digitalt årsmöte. 

-Deltagande i SIFs digitala riksårsmöte samt höstkonferensen. 

-SIF har gått in i riksidrottsförbundet. 



-Städdag och inventering på Wången. 

-Gneisti Open – tyvärr inställt p g a för få anmälda. 

-Avelskurs med Gudni i november (arr. Avelsutskottet). 

-Wången Open. 

-Skapat en tävlingsryttargrupp på Facebook för att främja sammanhållning bland tävlande. 

-Börjat se över filarkivet. 

-3-dagars kurs i augusti. 

-Träningspass för våra ungdomar med Camilla Hed (arr. Ungdomsutskottet). 

-Ungdomsläger med Greta och Emma i Solberg. 

-Börjat arbetet med att skapa distrikt. 

-6 styrelsemöten. 

-Medlemsritter (arr. Fritidsutskottet). 

-5-kamp – tyvärr inställt p g a inga anmälda (arr. Fritidsutskottet). 

-Medlemsmöte – tyvärr inställt p g a för få anmälda. Utskick av medlemsbrev istället. 

Tävling 

Ingen verksamhetsberättelse har inkommit 

Avel 

Avelsutskotten ordnade en avelskurs för genistimedlemmar och dilles elever. 

Ungdom 

Ordnade aktiviteter: 

- lektionsdag för Gummi i Valne. En uppskattad och inspirerande dag. Gummi och Maria tog 

ej någon ridhushyra av våra ungdomar, hjärtligt tack! 

- Träningsdag på Wången för Camilla Hed och 12 ungdomar hade en rolig och lärorik dag. De 

fick också testa Wångens pulsband på sina hästar. Wången bjöd ungdomarna på ridhushyran, 

tusen tack. Det lottades även ut två exemplar av ”Hållbar träning för hållbara hästar” genom 

kontakt med Agrias ombud. Det skrevs senare en artikel om dagen i tidningen Islandshästen, 

kul! 



- Ridläger med Emma Folkeson och Greta Axenbo Germer på Övergård i Solberg 

Hammerdal. Det var fin gemenskap med mycket kul med och utan häst. Hoppas på en repris 

detta år. 

- Avelskurs på Dille där Gneisti ungdom lagade luncher och fika till dessa två dagar. Det gav 

ett bra tillskott i kassan till våra ungdomar! 

Fritid 

- Medlemsritt i Dvärsätt 

- Planerad femkamp i Brunflo fick ställas in pga för få deltagare. 

Medlemsritterna har anordnats av medlemmar för medlemmar. Den som bjuder in gör detta 

via Gneistis kanaler efter kontakt med styrelsen eller fritidsutskottet och får sedan agera 

ledare/vägvisare under turen. Många har uttryckt att det varit roligt att rida på nya ställen än 

de vägar man är van vid hemma. 

§10 Fastställande av verksamhetsplan och femårsplan för styrelse och utskott 

-Fortsätta arbetet med att utveckla utskott och förbättra kommunikation mellan styrelse och 

utskott. 

-Engagera medlemmar i styrelse och utskott. 

-Medlemsmöte med middag/aktivitet. 

-Fortsätta spara till nytt sekretariat. 

-Piffa upp sekretariat och området kring detta. 

-Arbeta vidare med att skapa rutiner för samarbete med grannföreningar, t ex kontaktpersoner 

-Fortsätta med lathund för styrelsearbete och arbetsfördelning. 

-Femårsplan från 2021 kvarstår då många av punkterna från år 1 behöver jobbas vidare med. 

-GK 14–15 maj med finaler 

-Gneisti light (inofficiell) 26 maj för möjlighet att träna inför Gneisti Open 

-Wången / Gneisti Open 17–19 juni med två separata SM-kval (vi behöver hjälp med 

planering av denna tävling om någon vill ställa upp! Hör av er till styrelsen@gneisti.nu ) 

-KM nivå 3 eller 4 (ej SM-kval) 10–11 sept. (vi behöver hjälp med planering för denna 

tävling om någon vill ställa upp! Hör av er till styrelsen@gneisti.nu ) 

-Tömkörningskurs med Anders Eriksson (datum ej bestämt ännu) 

-3-Dagarskurs 19-20 augusti · Medlemsritter vill vi ha många, kontakta styrelsen 

styrelsen@gneisti.nu om ni kan tänka er att ordna en sådan. 



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 

Tävling 

Ej inkommit 



Ungdom 

Vi fortsätter planera aktiviteter där delaktighet, tillgängligheten, god kamratskap, gemenskap 

och lärande är i fokus. 

Fritid 

Planerade aktiviteter: 

- Medlemsritt under sommaren 

- Hubertusritt 

- Fler aktiviteter ska gärna tillkomma                                                                                                                                                                                         

Avel 

Ej inkommit, men förhoppningnar på att anordna avelsvisning 

Verksamhetsplanen godkänd av årsmötet. 

§12 Behandling av ekonomisk berättelse samt budget 

Budget godkänd av Årsmötet 

§ 13 Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret 

Vid granskning av Gneisti islandshästförenings räkenskaper, inklusive årsredovisning och 

bokföring för verksamhetsåret 01/01-2021 – 31/12-2021 har vi funnit dessa i god ordning. 

Intäkter och utgifter är styrkta med verifikationer. 

Den kontanta kassan, bankkonton, övriga tillgångar och värdehandlingar har kontrollerats. Vi 

har även granskat protokoll över styrelsens sex sammanträden som varit under året. 

De i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningar överensstämmer med granskad 

bokföring. Granskningen har utförts enligt god redovisningssed. 

Mot förvaltningen och föreningens verksamhet i övrigt, enligt bokförda protokoll, finns enligt 

oss ingen anledning till anmärkning. 

Därför föreslår vi att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. 

Styrelsen beslutades ansvarsfrihet av årsmötet 

§ 15. Förslag till medlemsavgifter 2022 

Ingen förändring föreslagen. Årsmötet godkänner detta. 

§ 17. Valberedningens förslag till styrelse 



Ordförande 1år 

Helle Sörensen (Nyval) 

Vice ordförande 2 år 

Vakant 

Sekreterare 2 år 

Vakant (fyllnadsval 1 år) 

Kassör 2 år 

Åse Festin (1 år kvar) 

Ledamot 1 år 

Lotta Höglund (nyval) 

Ledamot 2 år 

Annelie Holm (1 år kvar) 

Ledamot 2 år 

Janna Hjort 

Ledamot 2 år 

Anna Hansson 

Suppleant 1 år 

Sara Leijman (Nyval) 

Suppleant 1 år 

Emma Folkesson (Nyval) 

Suppleant 1 år 

Sara Sundin Faugert (Nyval) 

Styrelsen godkänns i sin helhet av årsmötet 

§ 18. Val av 2 revisorer samt 1 suppleant, 1 år. 

Valberedningen får i uppdrag att välja revisorer för 2022 

§ 19 Val av 2-4 ledamöter i valberedning varav en sammankallande 

Lena Fernlund (sammankallande), Greta Axenbo Germer, Elin Nilsson och Erica Herbertsson 

föreslås. Årsmötet godkänner detta.  

§ 21. Behandling av inkomna motioner till föreningen. 

Inga Inkommna motioner 

§ 21. Behandling av inkomna motioner till föreningen. 

MOTION 1 - 2022 



Vi inom föreningen DIS föreslår att distrikten tas bort. Vi ser inte att dessa tillför något för 

klubben, det tar däremot kraft och resurser från klubbarbetet. Ett eventuellt samarbete med 

andra klubbar i geografisk närhet ser vi kan utföras utan distrikt, mer bygga på eventuella 

behov eller vilja. Det är idag svårt att hitta resurser till att driva föreningen och ännu svårare 

att fylla organisationen som krävs till Distriktsstyrelse. 

Med vänlig hälsning 

Dis Islandshästförening 

Styrelsens svar på Motion 1: 

Styrelsen delar inte motionärens bild av att distrikten inte tillför något till lokalföreningarna. 

I flertalet distrikt sker en uppskattad samverkan kring t ex utbildningar och 

ungdomsverksamhet och distriktsmästerskapen är en populär årlig aktivitet. Att driva runt ett 

distrikt innebär att en styrelse ska finnas (i Dis fall Stockholmsdistriktet). Det finns inga krav 

på att de ska bedriva någon särskild verksamhet, däremot finns stora möjligheter till 

gemensamma aktiviteter, samordning och eventuella bidragsansökningar. Styrelsen yrkar 

således avslag på Motion 1. 

Årsmötet bifaller  

Motion 2 - 2022 

Sverige är långt, likaså är avstånden mellan lokalklubbar i SIF, de är spridna över hela 

Sveriges land. Alla är vi en del av SIF och bör då också ha möjlighet att påverka vid till 

exempel riksårsmötet och andra möten som SIF utlyser. 

För många lokalklubbar är detta en ekonomisk omöjlighet. Resor och logi tar större delen av 

klubbens budget. Smärtgränsen för att höja medlemsavgiften är för många nådd, 450 kr ska 

SIF ha av avgiften, då kanske klubben kan lägga på 200 kr, knappast mer, då väljer 

medlemmar bort medlemskapet. Dessa 200 kr per medlem ska räcka till föreningsaktiviteter 

under året, kompletterat med vad föreningen kan dra in på försäljningar och arrangemang, 

några större summor blir det sällan. 

Som en bild av hur det kan se ut kan vi ta Midur Islandshästförening i Norrbotten, den 

förening som jag är medlem i. När vi skickar någon till riksårsmötet kostar detta flygresan, 

cirka 2 500 kr t/r, logi för deltagaren, ofta två nätter då vi inte har så gott om förbindelser från 

norr, 950 kr/dygn, alltså 1 900 kr, tillkommer transfer både på hemmaplan och på mötesorten. 

Total summa säg 5 000 kr, det är 25 medlemmars avgift, dvs hälften av vad Midur får in totalt 

i medlemsavgift då vi har cirka 50 medlemmar. Att många föreningar måste välja bort att 

delta i viktiga möten påverkar demokratin och delaktigheten i förbundet, detta vinner ingen 

på. 

Därför yrkar jag till årsmötet: 



Att SIF beslutar om att införa ett kostnadsutjämningsverktyg för lokalföreningarna, där varje 

förening betalar en avgift för att delta som ombud vid riksårsmöte, ordförandekonferenser och 

liknande, och att föreningarna sedan kan söka tillbaka reseersättning med billigaste färdsätt. 

Att SIF för att medverka till en god ekonomisk hushållning för både lokalklubbar och 

förbundet förlägger riksårsmöte, ordförandekonferenser och liknande på en plats som är 

tillgänglig med allmänna kommunikationsmedel oavsett var man bor i Sverige. 

Att SIF tar fram en resepolicy med grunden i de tidigare att-satserna så att handläggningen 

sker likvärdigt inom hela förbundet. 

Lili-Marie Lundström 

Södra Bredåker 24 

961 95 Boden 

Medlem i Midur Islandshästförening 

 

Styrelsens svar på motion 2: 

Styrelsen håller med motionären om att de stora geografiska avstånden i Sverige medför att 

lokalföreningarnas reskostnader för att delta i nationella möten är olika och även orättvisa. 

Det kostnadsutjämningssystem som motionären föreslår innebär dock en allt för stor 

administrativ insats. Styrelsen yrkar därför avslag på den första att-satsen och föreslår att 

styrelsen i stället får i uppdrag att till Riksmötet 2023 ta fram ett förslag för att jämna ut 

lokalföreningarnas resekostnader för att delta i dessa möten. Det har tidigare funnits ett 

system för att utjämna kostnader för lokalföreningarna och styrelsen tar bl a med detta i sitt 

arbete. Styrelsen ska även verka för att digital närvaro vid nationella möten och konferenser 

ska vara möjlig. 

Styrelsen yrkar bifall för motionärens andra att-sats gällande att Riksmöten, höstkonferenser 

och liknande möten ska hållas på en plats som är tillgänglig med allmänna 

kommunikationsmedel oavsett var man bor i Sverige. 

Styrelsen yrkar avslag på motionärens tredje att-sats i avvaktan på att styrelsen tagit fram ett 

förslag enligt svaret på att-sats ett. 

Årsmötet bifaller 

Motion 3 

Riksårsmötet föreslås besluta: att SIFs styrelses protokoll publiceras på hemsidan i sin helhet, 

eller om man inte anser att det är möjligt, så minst ett beslutsprotokoll samt att sektionernas 

möten och beslut protokollförs och publiceras på hemsidan. Motivering: Vi menar att det är 

värdefullt att få en ökad transparens i enlighet med god föreningssed. Ett sådant arbetssätt ger 



ökad kunskap om vilka beslut som fattas utan fördröjning och ger tillgänglighet i den 

officiella kanalen som hemsidan är. 

 

Styrelsens svar på motion 3: 

Styrelsen är enig med motionären om att publicering av styrelsens beslut på hemsidan ökar 

transparensen i förbundet. Att publicera hela protokollen anser styrelsen dock inte vara 

möjligt då de ofta även innehåller uppgifter som inte är offentliga. Sektionerna har olika 

rutiner för hur möten dokumenteras och i samband med föreslagen omstrukturering av SIFs 

förbundsstyrelse, så sker parallellt omtag i sektionerna. Styrelsen yrkar bifall till motionen 

förutsatt att styrelsen får frihet att ta fram en lämplig modell för hur styrelsens och 

sektionernas beslut ska redovisas på SIFs hemsida. Till den information som publiceras på 

hemsidan kommer även en övergripande ekonomisk rapport att bifogas. 

Årsmötet Bifaller 

Motion 4 

Tävlande barn och ungdomar 

Utifrån att SIF nu är en del av Riksidrottsförbundet är det viktigt att vi följe de anvisningar 

som finns gällande barn och ungdomar. Sigur menar att det är rimligt att samordna detta 

arbete nationellt för att inte alla styrelser i landet ska sitta och ”uppfinna hjulet”. 

Därför föreslås riksårsmötet besluta: 

att SIF stödjer de lokala föreningarna i hur vi ska arbeta likartat i landet för elitsatsande barn 

och ungdomar. Vi vill ha ett stöd i hur föreningarna ska orientera sina aktiva om, och om 

möjligt erbjuda, stöd inom idrottsmedicin, idrottsnutrition, idrottspsykologi och fysiolog. 

att SIF ska ta fram ett stödmaterial för att lokala föreningar ska kunna följa de riktlinjer som 

finns gällande tävlingssystem, tävlingsformer och tävlingsregler för barn som ska ta hänsyn 

till barnens utvecklingsnivå. 

Trygghet och säkerhet 

att SIF ska ta fram en mall till den handlingsplan som krävs för att förebygga 

att barn och ungdomar far illa samt hur handlingsplanen ska främja rent spel. 

Ledarskap 

att SIF ska ta fram mallar för hur föreningar ska se över och vid behov uppdatera planer för 

att höja kompetensen hos såväl nya som mer erfarna ledare/tränare, mall för hur föreningar 

ska erbjuda barn- och ungdomsledare möjlighet till fortbildning om barns och ungdomars 

utveckling samt mallar för hur föreningar ska erbjuda föräldrautbildning. 

 



Styrelsens svar på motion 4: 

Styrelsen delar motionärens tankar kring att vårt arbete inom barn- och 

ungdomsverksamheten i förbundet nu behöver få ökat fokus. Att säkerställa en trygg 

idrottsmiljö och ett gott ledarskap osv i alla delar av vår organisation, har högsta prioritet. 

Samtliga att-satser som motionären föreslår är omhändertagna inom olika projekt vi beviljats 

via Riksidrottsförbundet och Hästnäringens Nationella Stiftelse och kommer således arbetas 

med under 2022-2023. Styrelsen anser därmed motion 4 vara besvarad. 

Årsmötet bifaller 

§ 24. Övriga i förväg anmälda frågor 

Inga övriga frågor 

 

 

 

 


