
Protokoll styrelsemöte Gneisti Islandshästförening 2022-10-09

Typ av möte: Styrelsemöte
Datum & tid: 2022-10-09 kl. 16-18
Plats: Scandic Syd, Östersund

Närvarande: Anneli, Lotta, Åse, Helle

1. Mötet öppnas

2. Val av Sekreterare
Lotta Höglund
3. Val av Justerare
Anneli
4. Fastställande av dagordning
Olika punkter som ska tas upp.
5. Genomgång av föregående protokoll
Inget särskilt.
6. Ekonomiredovisning från kassör
Resultat 96 498 kr plus hittills för detta år. Faktura för klubbkläder ej inräknat men det ska gå
plus minus noll. Vi går igenom att kostnaderna för KM- domarna är betalda. Vi har inte fått
faktura för boxkostnader för KM i sept, en kostnad på max 2500kr. 8 522kr plus gick KM.
Faktura för 3-dagars i aug, domare, logi osv har vi betalt. Vi pratar om SIF och när och vad vi
ska betala in till dem för medlemskap.
Eftersom vi går plus diskuterar vi att vi ska använda dessa pengar så de bidrar till något bra
istället för att pengarna bara ska ligga. Idag har vi 400 000 kr på kontot, en del anser vi att
man ska använda till t.ex. ett nytt sekretariat. 100 000 kr är ev förslag att lägga på att rusta
upp vår tävlingsplats. Förslag att göra fikahus av “ladan” och plexiglas i domarkurerna. VI tar
med detta till årmötet.

7. Tävlingsutskottet (max 10 min)
● KM 10-11 sept. Blev en endags-tävling med finaler pga få anmälda. Inget att

tillägga förutom att tidsschemat hölls bra. En incident kom strax innan lunch
då passbanan vattnades samtidigt som uttagning av fyrgång. Detta gjorde att
hästarna blev störda men det löstes med att det sista momentet fick ridas om.
Annars allmänt glada och nöjda deltagare.

● Tävlingar 2023. Vi ska prata ihop oss med Kraftur så inget krockar, ev köra
vartannat SM-kval eller köra ett kval var. Vi vill ha SM-kval-tävling 17-18
Juni. Vi brukar ha två tävlingar med uttagningar till SM. Dessa ska ske innan
SIF stänger anmälan till SM, så det inte blev som i år.
Vi vill gärna ha en Gaedingakeppni ev med sm-kval. Vem vill vara med och
arrangera? 13-14 eller 27-28 maj? Vi tar 27-28 maj preliminärt. Innan dessa
datum (17-18 juni och 27-28 maj) vill vi ha en endagarstävling för sport och
gaedinga.
16-17 sept preliminärt för KM.
Vem ska ta på sig att anordna dessa tävlingar. Hur och vart går vi ut med en
förfrågan? Det har inte spikats ett datum för avelsvisning än. Detta vill vi
inte ska krocka med något annat.



Förslag till nästa möte är att avel har fått ett datum för kurs. Datum för SM
bör ha kommit, prata med Kraftur. Ha ett nytt styrelsemöte i dec och
diskutera vem som ska ansvara för vad.

8. Ungdomsutskottet (max 10 min)
Inget nytt.
9. Fritidsutskottet (max 10 min)
Hubertusritt utförd med 11 deltagare.
10. Kurs (max 10 min)

● Fråga om visnings kurs. Inga planer på det i nuläget.
● 3-dagars, återkoppling. Har gått bra ekonomiskt, inte så mycket mer info om

det. Nöjda deltagare.

11. Avelsutskottet (max 10 min)
● Avelsvisning 2023, status på planering. Planerar för visning 2023 men

väntar på datum från SIF-Avel. Vi i styrelsen anser att en avelsvisning är
viktig att genomföra även om det skulle ge ett minusresultat.

12. Styrelsen

Hemsida, erbjudande från Sitevision/Consid.
Helle visar bildspel på mer detaljer om vad som erbjuds. Möjlighet att köpa till svensk
support.
Prislista under 500 medlemmar. Baspaket och uppstart 6 500 kr i engångskostnad och sedan
200kr / månad. Styrelsen tar beslut om att starta upp detta.
Vi måste enas vem eller vilka två som ska ha ansvarig för hemsida, facebook och instagram.
Dessa ska gå grundutbildning för hemsida.

Google drive, hjälp att flytta över det som behövs. Helle tittar på detta när tid finns.

Höstmöte/Ordförande konferens 19-20 november. Helle och Lotta åker. Nattåg ner med
sovvagn fre 18 nov och tåg hem sön 20 ca 17. Tåg och hotell bokas. Helle går på
ordförandekonferensen och Lotta går på avelsmötet.

Medlemsmöte, nytt datum, föreläsare/innehåll. Hållbar träning, underlag, allmänt, vanliga
åkommor och förebygga detta. Sara Ringmark eller Ulf Hedenström som föreläsare. Helle
mailar Sara om hon är intresserad och frågar om prisbild. Förslag på nytt datum sön 15
januari. Helle går ut på facebook och hemsida att datumet ändras.

Klubbkläder. Medlemmarna har fått uppgifter om vad som ska betalas in sen får jackorna
hämtas. Vi får kolla så alla betalar.

13. Medlemshantering
Inget



14. Övriga frågor
Lotta tar upp intresse ang kurs i tävlingsteori. Något som vi ska kolla att vi kan ha här uppe
och bjuda in medlemmar. Förslag på Tomas Manske som kursledare. Fråga Kraftur och
Wången om de vill vara med? Detta tas upp nästa möte.

Nästa möte planeras digitalt sön 4 dec kl 19-21.

Mötets avslutning.


