
Protokoll styrelsemöte Gneisti Islandshästförening 2022-05-08
Typ av möte: Styrelsemöte
Datum & tid: 2022-05-08 16.00
Plats: Fysisk möte påWången
Närvarande: Anneli, Helle, Anna, Sara Faugert, Lotta
Lämnat återbud: Janna, Åse, samt suppl. Emma och Sara L

1. Mötet öppnas

2. Val av Sekreterare
Helle valdes till sekretera

3. Val av Justerare
Sara F valdes till justerare

4. Fastställande av dagordning
Godkänd, punkt tillkom under övrig ang ny hemsida

5. Genomgång av föregående protokoll
Protokoll genomgått.

6. Ekonomiredovisning från kassör
Åse är inget med på dagens möte så redovisning skjuts till mötet 6 juni.

7. Tävlingsutskottet (max 10 min)

30 april bra uppslutning på pay&tölt, ekonomiskt resultat ej sammanställd men bl.a fika var
sponsrats av Fyårs trä.

Status på GK är att det ser bra ut med anmälningar så förväntat plusresultat. 31 till GK och 16
till kval nivå 1.

26 maj Gneisti Light, redan flera anmälda så ser bra.

18-19 juni, anmälan öppen. Sara S tävlingsledare, Maria Ä och Helle arrangör.

Vi ser att det behöver komplettera med 2 stk Ipads för att vi har 5 totalt. Vi beslutar att köpa in
2 stk. Samt ev 1 mer router så vi får wifi täckning på domarkur. Helle kollar på Ipad.

Fråga om vi kan ha en mindre ljudanläggning som är mobil när vi har tävling samt vid
ovalbanan. Anna kollar upp möjligheter. Vi har en fungera högtalare i sekretariatet.

Budget mall finns för den som vill arrangera.

8. Ungdomsutskottet (max 10 min)
Linnea tackad jag till att vara med tillsammans Lotta.

9. Fritidsutskottet (max 10 min)
Inget rapporterad



10. Avelsutskottet (max 10 min)
Ingen rapporterad. Vi behöver kolla upp vad som skrevs som uppdrag på årsmötet ang
nominering till SIF avelstyrelse.

11. Styrelsen

Kommnunikationsväger vad och vart:
Internt i styrelsen: Vi använder FB och Messenger. FB där skall beslut läggas ut och i Messenger mer
löpande dialoger. Mejl: Styrelsen@gneisti.nu skickas ut till samtliga men Åse svarar i förstahand.
Mejl: tavling@gnesti.nu den som skall arrangera bör använda den. Nu är det Bella och Helle som skall
ha den och vi kan lägga till den som är relevant, det går Åse.

Hemsidan:Man skall lägga upp under aktuel aktivtet ex under Tävling eller kurs, då kan man länka till
nyhet på ”första sidan”
När man lägger upp så länka upp på FB och Insat från hemsidan, lägg gärna ett bild med då syns det
bättre i flöden.

Social medier:
Grunden är att man från hemsidan delar information och vi beslutar att enbart ha 1 officciell
facebook sida: ”Gneisti Islandshästförening”. Vi beslutar att lägga ner ”Gneistis tävlingsutskott” sida
då det blir rörigt att leta information i flera kanaler.
Instagram vi ill gärna öka aktiviteten på Instagram och uppmaner att aktiviteter delas även där. Vi skall
säkerställa att Instagram och Face är sammankopplade.

Behörigheter till sociala medier: Emma F, Helle och Lotta har ständigt behörighet. Under
tävlingssäsong kan vi lägga till ansvarig tävlingsledare vid behov.

Fil arkiv: Vi beslutar att upprätta en googledrive knytet till styrelsen@gneistin.nu för att
kunnahantera dokument, mallar etc. Blir inte hållbart via Facebook då det inte kankategoriseras.

Idrottsansvarig: Vi avvakter till vi ser om det finns behov.

Möte med Wången 29 april: Gcik igenom protokollet, läggs som bilaga.

Städdag: Areal och sekretariat är städat dgas dato. Vi återkopplar till fastighet att det finns lite skador
på räcket på två ställen. Vi frågar om det går att ”salta” ogräset i stengångarna. Sidostock vid
prisutdelning var rutten så kanske behöva bytas ut eftersom.
Förråd brevid försäljningskuren frågan är om det går att säkra upp för fåglar då kanske vi gemensamt
Wången/Gneisti kan städa ur det att det kan användas som fika plats vid dåligt väder.
Vi föreslår att det planeras lite fler städ tillfällen under säsongen och att vi städer inför vinter så det är
fint till året efter.
Anna och Lotta gör en städlista att man kolla att allt är ok efter ex tävling.
Vi skulle behöva fixa en egen grill som vi kan använda.

12. Medlemshantering
Inget

13. Övriga frågor

Hemsidan: Vi behöver kolla på ny hemsida och flytta över innan första januari, Helle har
kontaktat SIF för att höra om de föreslår någon sida?
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Mötet avslutades.

Nästa möte: Måndag 6 juni 19-21 digitalt via Teams.


