
Dagordning styrelsemöte Gneisti Islandshästförening 2023-02-05

Typ av möte: Styrelsemöte
Datum & tid: 20230205  kl. 19-21
Plats:Fysisk möte
Närvarande:  Åse, Lotta, Anneli, Janna, Anna och Helle

1. Mötet öppnas

2. Val av Sekreterare
Helle

3. Val av Justerare
Anna

4. Fastställande av dagordning
Fastställd

5. Genomgång av föregående protokoll
Inget att tillägga

6. Ekonomi redovisning från kassör
● Medlemsavgifter är skickat ut
● Inget sammanställning för 2023 än så länge

7. Tävlingsutskottet (max 10 min)
● Tävling 20-21 maj: Kommer genomföras tillsammans med 3

gymnasieelever.
● KM: Förslag skrivs ihop att ha minimum 2 inofficiella del-uttagningar och

sedan 1 finaldag som läggs 30 sept. 2023
● Inofficiella nivå 5 - uppmanar medlemmar att anordna.

8. Ungdomsutskottet (max 10 min)
● Aktiviteter: ungdomsmöte kommer planeras till 26 feb på Dille, Linnea och Lotta

håller i det.
● Linnea Leffler erbjuder föreläsning för ungdomar när hon är hemma i sommar, ta med

till mötet.
● Lag-Sm- förfrågan om att genomföra digital kval. Lotta är intresserad i att vara

lagledare och frågan kommer tas upp på ungdomsmöte, skrivs in i inbjudan.

9. Fritidsutskottet (max 10 min)

10. Kurs (max 10 min)

● Tävlingsteori med Kraftur som digital utbildning.
● 3-dagars kurs genomförs 25-27 aug 2023

11. Avelsutskottet (max 10 min)

12. Styrelsen



● Ordförandekonferens/möte 1- 2 april 2023 -vi lägger ut en intresseanmälan
prioritering är 2 platser för ungdom, personer som har uppdrag i utskott, övriga
medlemmar. Motkrav är deltagelse med  återrapportering på efterföljande
styrelsemöte.

● Medlemsmöte 15 jan uppföljning - positiva gensvar, nya styrelsen skall få ta del av
aktivitets önskemål inför nästa års planering.

● Årsmöte 2023 och valberedning
○ Årsmöteshandlingar håller på att tas fram, skall vara klara senast 13 mars
○ Valberedning har skickat förslag, förslaget tagit till efterettning.

■ Årsmöte ordförande förslag: Greta, Maria Ä,
■ Sekretär, förslag: Erica H som har sagt ok.

● Motioner från styrelsen - Lotta skriver kring stöd för deltagelse på SM, Anna skriver
ang avsätta 100 000 sek för upprustning av tävlingsarena.

13. Medlemshantering

14. Övriga frågor

Mötets avslutning.

Nästa möte 13 mars kl 19-20:30  digitalt


