
Protokoll styrelsemöte Gneisti Islandshästförening 2022-06-21

Typ av möte: Styrelsemöte
Datum & tid: 2022-06-21, ca. kl. 20:00-21:00
Plats: Digitalt via Google Meet länk här är samma som den som ligger i FB-gruppen.:
https://meet.google.com/egf-rhvg-noz?fbclid=IwAR0ZV61clnXVsXVPNiwls2VwKqjap-W5
baMggXQX41DDPl_4v-dibLOBdYo

Inbjudna: Styrelse

1. Mötet öppnas

2. Val av Sekreterare
Lotta väljs.
3. Val av Justerare
Janna väljs.
4. Fastställande av dagordning

5. Genomgång av föregående protokoll

6. Ekonomiredovisning från kassör
Ca 557 000kr på kontot just nu. Inte så mycket har hänt sedan senaste mötet. 144 st
medlemmar i dagsläget. Helle gissar på ca 33 000 plus i nuläget efter tävlingen Wången Open
18-19 juni.
7. Tävlingsutskottet (max 10 min)

● KM 10-11 sept – ansvarig?
Denna tävling vill vi prioritera. Vi spikar datumen 10-11 sept. Janna och
Helle tar ansvar med inbjudan och fylla funktionärsposter osv.

● Kort utvärdering Wången Open, prel resultat
Dåligt väder men alla är nöjda och glada efter helgen. Anneli berättar att hon
kompletterat med handling inför nästa tävling.

Helle har tagit kontakt med Kraftur Islandshästförening om tävlingsupplägg,
planering så tävlingar inte krockar och fler kan delta. Vi vill ha bra
kommunikation och samarbete.
Intresse från Norska ryttare att ha world ranking-tävlingar på Wången så de
också kan delta. Vi pratar om att ha utländsk domare.

8. Ungdomsutskottet (max 10 min)
Lotta har delat länk om avelsvisarkurs på facebook. Nationella ungdomsveckan äger rum v 26
där Lotta är med som ungdomsledare. Helle tar med fråga om upplägg för ungdomar under
Sweden international horse show på Ordförandekonferens.
9. Fritidsutskottet (max 10 min)
Inget uppdaterat
10. Kurs (max 10 min)

● Fråga från Dagga ang kurs med Elli: Jag har kontaktat Elli han är intresserad
av att komma upp hit. Han tar 15000 plus resa för två kursdagar.
Är Gneisti intresserad av att hjälpa mig få ihop en kurs?
Vi är intresserad av att hjälpa till och Helle tar fortsatt kontakt med Dagga.

https://meet.google.com/egf-rhvg-noz?fbclid=IwAR0ZV61clnXVsXVPNiwls2VwKqjap-W5baMggXQX41DDPl_4v-dibLOBdYo
https://meet.google.com/egf-rhvg-noz?fbclid=IwAR0ZV61clnXVsXVPNiwls2VwKqjap-W5baMggXQX41DDPl_4v-dibLOBdYo


● Sekretariatskurs med genomgång av Indta och Sportfengur?
Helle håller delvis i kurs internt och SIF bör komma med utbildning om
detta öppet för föreningar. Helle funderar på datum/tillfälle för detta.

● Återkoppling från Jennie, tömkörningskurs: Tömkörningskurs med Anders
Eriksson på Hägra Hästgård planerades som en tvådagarskurs 21-22/5 inklusive
lunch och fika. Antalet anmälda räckte tyvärr inte till att fylla båda dagarna varför
kursen fick kortas ner till endast en dag, 21/5, med kort varsel. Vi tappade med
detta ett antal deltagare och kursen hölls med 5 anmälda ekipage samt 3 betalande
åhörare. Anders erbjöd att halvera sitt arvode, tyvärr fick vi inte ner ridhushyran.
Lunchen och fikat blir en sponsring från Åre ölkafé till Gneisti. Totala utgifter bör
landa på 10 000kr. Inkomster landar på 7000kr, Det blev tyvärr en förlust på
3000kr på denna kurs.

11. Avelsutskottet (max 10 min)
Styrelsen vill föreslå Gudni till styrelsen i SIF avel. Kontakta SIF:s valberedning ang detta;
Greta Axenbo Germer som sitter som ledamot, kontaktas av Anneli. Bra om vi får in en fot
där.
12. Styrelsen

Hemsida, status inför IOL stänger
Emma, som har koll på detta är inte med detta tillfälle.

Google drive, kort genomgång

Ordförande konferens – punkter vi vill framföra?
Online utbildning om Indta. Stockholm horse show, något för ungdomarna?

Klubbkläder
Nytt folk som kanske vill ha klubbkläder, ungdomar som har växt ur sina gamla och vill
beställa nytt? Sara SF har läst att Hööks vill ha minst 10 beställningar för att det ska bli rabatt.
Lotta tar kontakt med Hööks om ev upplägg. Hur lång tid tar det till leverans från att man
lägger beställning? I slutet på sommaren ska beställningen vara lagd så man får kläder till
hösten.

13. Medlemshantering

14. Övriga frågor
Annonsera på hemsida/facebook att om intresse finns för att hålla i t.ex. Pay and Tölt ska
styrelsen kontaktas.
Gneisti tävling-facebook ska stängas ner.
Nästa möte 31 aug kl 19:30, digitalt.
Mötets avslutning.

Janna Hjort
……………………………………….
Justerare, Janna Hjort


