
Minnesanteckningar styrelsemöte Gneisti Islandshästförening 2023-01-09

Närvarande: Helle, Lotta, Janna, Åse, Anneli, Anna
Typ av möte: Styrelsemöte
Datum & tid: 20230109  kl. 19-21
Plats:Digitalt via Google meet

1. Mötet öppnas

2. Val av Sekreterare, Lotta Höglund

3. Val av Justerare, Janna Hjort

4. Fastställande av dagordning.

5. Genomgång av föregående protokoll.
- 9/1 Helle ska ha möte med Kraftur.

6. Ekonomi redovisning från kassör
● Bokslut och resultat 2022. Överskott ca 77 700 kr. Allt är bokfört. Nästan

dubblade vinsten sedan 2021. (ej inräknat medlemsmötet som blir av i jan.)
● Medlemsavgift-fakturor utskickade på post.

7. Tävlingsutskottet (max 10 min)
● Tävlingar 2023, preliminära datum uppsatta från mötet 9 oktober. Vi måste

ta upp vem som vill vara tävlingsansvarig på medlemsmötet. Bella har
meddelat att hon ej kommer vara delaktig som tävlingsansvarig under 2023.

● Inget datum för avelsvisning har vi fått.
● Janna och Emma funderar på att planera Pay and Tölt i Solberg igen. Datum

för detta fastställs när övrig tävlingsplanering är fastställd.

8. Ungdomsutskottet (max 10 min)
- Lotta har pratat med Linnea om Pizzakväll på Dille och Linnea ska kolla om vi

kan vara där.
- Lotta har skrivit till Linnea om Dilledagarna men ej fått återkoppling än.

9. Fritidsutskottet (max 10 min)
- Vi måste fråga på medlemsmötet vem som vill ansvara för fritidsutskottet

eftersom Greta och Sophie hoppar av.

10. Kurs (max 10 min)
- Janna har tagit kontakt med Tomas Manske om kurs, Tävlingsteori. Janna återkopplar

till Tomas om upplägget, ev fråga Camilla?
- Lotta har mailat Heimir om avelskurs men ej fått svar. Provar att skicka ett sms.
- Båda dessa punkter tas upp på medlemsmöte och ser intresse.



11. Avelsutskottet (max 10 min)
● Avelsvisning  2023, status inte uppdaterad.
● Ansvarig för utskottet. Lena avgår som ansvarig. Någon annan i

avelsgruppen eller gemensamt ansvar för utskottet?
● nominering till avelsrådet, status? Greta sitter i valberedningen så hon har

blivit informerad förut om att nominera Gudni och hon har skrivit att hon
ska nominera.

12. Styrelsen
● Hemsida, Helle går igenom kort om detta på medlemsmötet.
● Ordförande konferens  2 april. Framtidskonferens 1 april. Vilka åker?
● Medlemsmöte 15 jan, planering innehåll/mat. 17 st anmälda hittils. Anmälan stänger

12e så vi hinner med att beställa mat.
● Årsmöte 2023 och kontakt valberedning . Onsdag 22 Mars ca 18:30 till 21. Fråga Dille

om vi kan vara där? Motioner ska komma in senast 21 feb. Senast 1a mars ska
info/motioner komma ut på hemsidan. Senast en vecka innan 22 mars ska styrelsen ha
möte för att gå igenom motioner osv. Det tar vi digitalt 13 mars kl 19. Helle skickar till
valberedningen.
- Motion om att ge klubbens medlemmar ett bidrag om man t.ex. kvalar till SM, NM
osv.
- Motion att lägga 100 000 kr på att upprusta tävlingsplatsen.

13. Medlemshantering

14. Övriga frågor

Mötets avslutning.


