
Minnesanteckningar styrelsemöte Gneisti Islandshästförening 2022-12-04

Typ av möte: Styrelsemöte
Datum & tid: 2022-12-04 kl. 19-21
Plats:Digitalt

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

1. Mötet öppnas

2. Val av Sekreterare, Janna Hjort

3. Val av Justerare, Lotta Höglund

4. Fastställande av dagordning, dagordningen godkänns.

5. Genomgång av föregående protokoll
● Mötet på Scandic i Östersund.

6. Ekonomi redovisning från kassör
● Budget 2023, görs vid årsmötet. Förslag att sätta av 100000 kr för upprustning av

tävlingsområdet på Wången.
● Det behöver läggas in i budget för 2 st årsmöten 2022. Då det för 2022 blir i januari

2023 samt ett senare i 2023.
● Inga budgetförslag från utskotten 2023.

7. Tävlingsutskottet (max 10 min)
● Tävlingar 2023, Helle har försökt att nå Kraftur för att stämma av hur deras

tävlingskalender ska se ut för 2023. Inväntar svar.

8. Ungdomsutskottet (max 10 min)
● Gör ett ungdomsmöte med pizza när vi kollar av vad dem vill göra. Förslagsvis i

början på februari. Lotta kollar om Linnea kan kolla med Dille om vi får låna en lokal
där.

● Lotta pratar med Linnea om hon kan kontakta Malin ang Dilledagarna som hon hade
förut. Kollar av om hon skulle kunna återuppta detta. Var uppskattat från många både
stora som små.

● Åse kollar om Lotta är kopplad till ungdomsmejlen.

9. Fritidsutskottet (max 10 min)
● Greta och Sophie kommer att hoppa av.
● Kollar om någon av följande vill visa upp sina gårdar/avel, Lena/Gudni, Gummi, Berit

eller Camilla/Hjalti. (som fritidsaktivitet)

10. Kurs (max 10 min)
● Tävlingsteori kurs. Kan vi anordna en kurs under SIF med Thomas Manske som

instruktör. Kursen är 2 heldagar, förslagsvis i mars/april. Janna kollar med Thomas.
● Heimir kunde göra gratiskurser inom avel. Lotta kollar.

11. Avelsutskottet (max 10 min)



● Avelsvisning 2023, status på planering
● Väntar svar på vart avelsvisningen ska placeras Wången/Timrå.

12. Styrelsen

● Hemsida. Helle presenterar/visar början på den nya hemsidan. Ev att Helle och Lotta
träffas en kväll och fixar lite till. Den ser jättebra ut!!!!!

● Google drive, hjälp att flytta över det som behövs. Helle flyttar över det hon har och
Åse lägger upp eftersom vad gäller ekonomi. Vid tävling så kan vi länka till Google
drive där vi kan lägga upp mallar mm som kan vara till hjälp vid utförande av tävling,
ett hjälpmedel helt enkelt.

● Höstmöte/Ordförande konferens 19-20 november. Bra föreläsningar, ex “Hålla hästen
frisk”, “Hållbar träning”. Planer på att ev hålla avelsvisningar i Timrå då det var
närmare tycker dem som åker söderifrån, detta behöver kollas då underlaget inte har
varit så bra i Timrå. Viktigt att vi rapporterar in till SISU då vi har någon aktivitet som
fyller kraven för rapportering, detta för att kunna visa att vi är värdiga medlemmar i
RF. SISU är dem vi rapporterar in till, kolla om dem ev kan komma ut och informera
oss om deras verksamhet.

● Medlemsavgifterna, 300 kr av den går till SIF.
● Under 13 år får det inte förekomma någon typ av elitidrott.
● Vid ungdomsaktiviteter kommer det behövas 1-2 personer som tar emot papper från

“belastningsregistret” det kommer att bli krav på detta. Vi behöver se över hur vi ska
lösa detta hos oss.

● Medlemsmöte 15 jan, planering/ föreläsare/innehåll. Åse kollar detta med lokal, har
inte hunnit än. Helle har pratat med Emma som skulle kolla med Ulf H Wången om
han kunde vara med lite under medlemsmötet och föreläsa lite om hur man håller sin
häst frisk.

● Föreningsinformation, tävlingssäsong 2023, gruppindelning ( 3-4 ) där vi pratar om
vad vi förväntar oss, aktiviteter och vad vi själva är beredda att hjälpa till med.

● Medlemsmöte 16,00-17,30
● Mat 17,30-18,30
● Föreläsning 18,30-20,00 el. 20,30 beroende på vad vi vill ha med.
● Uppmärksamma våra två medlemmar som varit på SM. Medlemsmöte/Årsmötet?

Helle kollar om dem är med på ngt av mötena.
● Årsmöte 2023 och valberedning.
● Valberedningen

13. Medlemshantering
● Medlemsinbetalning. Åse testar att lägga in dem för 2023.
● Kommande möten 2023, 8 januari kl: 19,00-21,00 digitalt, 5 februari kl 19,00-21,00

ev hos Anneli, Åse kollar.

14. Övriga frågor

Mötets avslutning.


