
Minnesanteckningar styrelsemöte Gneisti Islandshästförening 2022-08-31
Typ av möte: Styrelsemöte
Datum & tid: 2022-08-31, ca. kl. 18:30 - 20:00
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

Närvarande: Helle, Janna, Sara, Lotta, Anna, Åse, Anneli

1. Mötet öppnas

2. Val av Sekreterare, Janna Hjort

3. Val av Justerare, Sara Faugert
4. Fastställande av dagordning, ok

5. Genomgång av föregående protokoll
● Helle, läser igenom punkterna från förra mötet, föregående protokoll kan läggas till

handlingarna.
6. Ekonomi Redovisning från kassör

● Åse har lagt ut resultaten på google driven.
● Gneisti Light i maj gick + 11900 kr.
● GK i maj gick + 26837 kr.
● Wången open, Nivå 2 i juni gick +30900 kr.
● Tömkörningskursen gick -900 kr.
●

7. Tävlingsutskottet (max 10 min)
● KM 10-11 sept. Väldigt få anmälningar, sista dagen är imorgon torsdag. Blir det

mindre än 25 ekipage så måste vi ställa in då budgeten ej håller. Vi behöver få in så att
anmälningarna i alla fall täcker fasta kostnader för domare. Vi avvaktar, Helle
meddelar oss på fredag morgon.

8. Ungdomsutskottet (max 10 min)
● Ingenting speciellt.
● Ungdomarna har fortfarande “pizzakvällen” innestående.

9. Fritidsutskottet (max 10 min)
● Greta har meddelat att SG kommer att bjuda in till “Hubertus ritt” den 1 oktober.

10. Kurs (max 10 min)
● Kollat med Dagga angående kurs. Helle har inte hört ngt mera så vi avvaktar.

11. Avelsutskottet (max 10 min)
● Lena Fernlund har kollat om en avelsvisning och föl & unghästvisning här på Wången

2023. Hon avvaktar svar angående visningar på Romme med fler så vi inte anordnar
samma helg. Hon återkommer. Lite osäkert på vad avel har i kassan, men vi beslutar
att om det skulle bli ett underskott så får vi ta den. Känns viktigt att vi för våra
medlemmar anordnar en.

12. Styrelsen

Hemsida, status inför IOL stänger, Helle återkommer.
Ordförandekonferens, Helle var där. Ungdomarna kan få biljetter från SIF till Stockholm
Internationella Horse show, Helle manade på att dem behöver komma ut med detta tidigare.

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


Vad gäller information/utbildning i Indta så ska det ha varit någon utbildningen, men inget vi
har tagit del av.
Klubbkläder, vi har förlängt anmälningstiden till och med 2022-09-04.
Medlemsmöte hösten 2022, 20 november kl: 16.00-17,30 medlemsmöte, middag kl: 18 och
föreläsning kl: 19-20 på Östersundstravet, Åse ringer Östersunds travet, Frösö Park och
Gamla Teatern och kollar priser för lokal och mat. Helle kollar med Ulf på Wången om han
ev kan tänka sig att föreläsa. Lotta lägger ut en “save the date” på facebook.
Tävlingskalender 2023

● Avvaktar till nästa möte
13. Medlemshantering

● 147 medlemmar har vi idag och 3 som har anmält intresse men ej betalat än.
14. Övriga frågor

● Städdag kolliderar med Hubertus ritten på SG, flyttar städdagen till våren 2023. Helle
kollar med fastighet på Wången om dem kan stänga igen förrådet som är uppe vid
Ovalbanan samt kolla om vi kan få nyttja det.

● Ev kolla om intresse finns hos våra medlemmar för att pröva Ponnytrav på travet
Mötets avslutning.

● Helle kollar på en lokal för ett planeringsmöte den 9 oktober. Vi träffas för
planeringsmöte mellan kl 16-18. Sen äter dem som vill tillsammans.

…Sara Sundin Faugert…………………………………….
Justerare


