
Årsmöteshandlingar Gneisti Islandshästförening 2023

Punkt 9. Behandling av verksamhetsberättelse för det senaste
verksamhetsåret för styrelse och utskott.

Styrelsens verksamhetsberättelse

Under året som gått har vi jobbat mestadels med att försöka få till aktiviteter i föreningen och
utskotten, det märks fortfarande ganska tydligt efterverkning av pandemin inom både styrelse och
utskott. Pr 1 januari 2023 är gratis hemsida lösning för föreningar stängd och klubben har valt att
skriva avtal med samma leverantör som SIF och under december har bytet förbereds, det mesta
material är flyttat till nya sidan men en del saknas fortfarande, löpande arbete pågår med detta. En stor
del dokumentation kring mycket av de senaste årens styrelsearbete ligger i Facebook gruppen som
används som intern kommunikation i styrelsen och svårt att strukturera upp. Det har upprättas en
Google drive där allt material skall samlas eftersom, arbetet pågår och skall fortsättas av nya
styrelsen. Nya styrelsemedlemmar ges tillträde till Facebook-gruppen samt Google drive och kan
därmed ta del av materialet. Adjungeras ex personer att arbete med planering av tävling kan
behörighet ges på enskilda dokument eller mappar vilket kan underlätta arbetet.

SIF är upptagen som provmedlem i RF och mycket fokus från SIF är hur vi om klubbar och förbund
kan drar fördel och även anpassa oss till att ingå i RF.

Här är en del av det som hänt under året:

Administrativt:

● Bytt till vår nya hemsida via Consid
● Anskaffat Google Drive som “arkiv” lösning.
● Införskaffat 2 plattor och mobil router att klubben har totalt 5 stk plattor och kan ha

nätuppkoppling på banan.
● Vid alla officiella tävlingar 2023 har Sportfengur används
● Kommunicerad nya regler ang barn och tävlande till de som arrangera både officiella samt

inofficiella tävlingar - inväntar mer information från SIF i frågan om att hantera resultat.
● Beslutat att föreslå årsmötet att sätta av medel till att påbörja renovering av sekretariat.
● 5 årsplan från 2020 är “aktiverad” från 2022 och uppdaterad inför nytt styrelses år 2023

Mötesverksamhet:

● Möte med Wången inför tävlingssäsong
● Riksårsmöte 2022 - Helle deltog digitalt.
● Helle var på sommarens ordförandekonferens 1 juli 2022
● Lotta och Helle var på ordförandekonferens och avelsmöte i 19-20 nov 2022.
● Budgetmöte för styrelse och utskott hölls i december.
● Möte med Kraftur i januari för att stämma av kring våra tävlingsplanering att våra aktiviteter

inte krockar.
● Styrelsen har haft 10 möten under varav 7 genomförts digitalt och 3 fysisk.

Aktiviteter



● Gneisti har haft en städdag på Wången där det städas ut i sekretariatet och rensades ogräs på
banan.

● Fått flyttat kuren så man kan kolla på tävling när man säljer fika.
● Tömkörningskurs.
● Genomfört GK med SM kval, Gneisti Light nivå 5, Wången Open nivå 2 med SM-kval, KM

samt 1 pay & tölt
● Ny beställning av klubbkläder genomförts i aug/sept 2022
● Medlemsmöte 15 januari med information, diskussionsgrupper, mat och föreläsning.
● Tillsammans med Kraftur erbjudit digital kurs i Tävlings Teori 1.

/Helle Sörensen, ordförande

Utvärdering av styrelsearbetet (från hela styrelsen):

Vi har nått målet med antal möten men inte på något möte har vi varit fulltaliga med både ordinarie
ledamöter och suppleanter. Mötesdatum för våren sattes på konstituerande möte och övriga löpande
med god framförhållning. En suppleant har inte deltagit och valt att kliva av posten. Vi har lagt en del
tid och arbete på att sätta oss in i ny hemsida och strukturering av styrelsearbete och utskott. Detta
arbete är vi inte klara med och det kommer att fortgå under 2023. Under 2022 har det varit flera
tävlingsansvariga för att dela på arbetet, inför 2023 har 1 valt att avsäga sig arbetet och i dagsläget
saknas där resurser att planera tävlingar. Arbetet med ekonomin är stabilt men det har varit blandade
upplevelse för kassör och betalande till tävling då faktureringssystemet i Indta har varit bristfälligt.
Nytt är införskaffat från Indta inför 2023. Fritidsutskottet har fått nya ansvariga, Nora Sanfridsson och
Ellen Festin.

Förbättringsåtgärder 2023

Mer aktivitet i utskotten - arbeta med hur styrelsen kan stötta och sänka tröskeln för att planera
aktiviteter, viktigt att utskotten kan arbeta självständigt med stöd från styrelsen,

Tävlingsutskottet måste få in aktiva och engagerade personer som vill genomföra tävlingar.

Engagera medlemmar att anordna aktiviteter - delta på det som anordnas

Rapportera LOK

Dialog med SISU kring hur man kan lägga upp studiecirklar/aktiviteter och söka stöd för.

Sätta sig in i de olika möjligheter att söka medel från RF

Ta fram rutin för att kolla belastningsutdrag vid barn- och ungdomsaktiviteter.

Inventera vilka utmärkelser och priser som Gneisti har haft och vilka skall kvarstå.



A. Gneisti Tävlingsutskott

Verksamhetsberättelse 2022

Det har varit flera tävlingsansvariga under 2022 som har ansvaret för de olika tävlingar. Bella
ansvarade för GK med SM-kval och gneisti Light i maj, Helle och Lotta med flera för Wången Open
och KM. Alla dessa tävlingar har genomförts på våran ban på Wången. Lotta, Anna och Janna
anordnade inofficiell pay&tölt på Wången och Emma och Janna har anordnad inofficiell pay&tölt i
Solberg.

Beskrivning av året:

Under året har vi genomfört 6 antal aktiviteter:

● Pay and Tölt på Wången 13 mars
● Pay and Tölt i Solberg 30 april
● Inoff-sport tävling Gneisti light i 26maj
● Tre officiella tävlingar

○ GK i 14-15 maj,
○ Wången Open 18-19 juni
○ KM 10 sept.

Ekonomi tävlingsutskottet:

Finns i årsredovisningen.

För samtliga tävlingar har det inför upprättas separat budget i framtagen mall som godkänts av
styrelsen. Alla aktiviteter har gått med plusresultat.

Slutord och sammanfattning av året:

Våra arrangemang har varit uppskattade och med deltagelse från både egna som andra
klubbmedlemmar. Utmaning ligger i att kunna erbjuda både våra elitsats satsande ryttare tävlingar och
tillgodose ryttare som tycker det är kul att delta vid samma arrangemang och till en rimlig kostnad.
Under 2022 har det varit koll på ekonomi inför, under och efter tävlingarna, det finns nu framtagna
mallar, listor stöd m.m. Det har varit super bra uppsluttning från funktionärer och många har bidragit
med hjälp. Men det vi ser från styrelsen kommer vara största utmaningen framåt är att hitta
resurser/personer som både kan, vill och har tid att planera tävlingar.

B. Gneisti Avelsutskott

Verksamhetsberättelse 2022

I början av året diskuterade vi möjligheten att ordna en avelsvisning. SIF avel hade inte planerat att
lägga någon visning här men kunde tänka sig göra det OM intresset var stort. Vi bestämde oss för att i
stället satsa på en visning 2023.



Vi hade också planer på att ordna en unghästmönstring men kunde inte få någon domare då Nina
Bergholtz var uppbokad hela året.

I samtal med Heimir började vi i stället planera en kombinerad avelsvisning och unghästmönstring
2023.

Följande personer erbjöd sig att vara med att ordna en visning 2023:

Tova Hultqvist, Malin Appelqvist, Joanna Sätter, Jessica Tillström. Maarit Friman, Emma Folkesson,
Sandra Medén, Maria Ärnström (i mån av tid), Greta Axenbo Germer (registrator), Camilla Hed (länk
till Wången) och Lena Fernlund.

I december fick vi veta på omvägar att SIF avel i stället för Wången funderar på att lägga en visning i
Timrå. Lena kontaktade Heimir som ska meddela när de fattat beslut.

30 december bestämde sig Lena för att hoppa av avelsutskottet pga personliga skäl. (Hon kan vara
medhjälpare vid visning/bedömning i mån av tid och ork.)

C. Gneisti Ungdomsutskott

Verksamhetsberättelse 2022

Det har varit ett lugnt år, troligtvis pga covid. Lotta och andra delaktiga delar mycket i ungdomarnas
facebookgrupp om aktiviteter så att man lätt har koll på vad som händer runt om och i föreningen, tex
Ungdomsläger i Tullus med Dagga.

Det har gjorts försök till gemensam ovalbana träning på Dille gård. Uppslutningen har tyvärr varit
svag men fortsatt visat intresse gör att vi ev gör ett till försök under 2023. Även en pizzakväll hade vi
att ta ut men den är nu planerad till feb 2023 i stället.

Den 13 mars anordnades Pay and Tölt på Wången där evenemanget var kostnadsfritt för ungdomarna,
Tack för det! Deltagandet i övriga tävlingar har varit bra bland ungdomarna med fina resultat.

Lotta var ungdomsledare på NUV, Nationella ungdomsveckan, på wången 2022. 1 ungdom från
Gneisti deltog, förhoppningsvis ser vi fler till nästa år.

D. Gneisti Fritidsutskott

Verksamhetsberättelse 2022

Inga egna aktiviteter genomförd, Gneisti medlemmar var inbjudna att delta på Hubertusjakt som
anordnades av SG Islandshäst.

E. Gneisti Kursutskottet

Verksamhetsberättelse 2022

3-dagars kursen arrangerades i augusti:

Det var 24 deltagare och tre instruktörer, Gudmundur Einarsson, Helene Blom och Erik Andersen.
Lektionerna har utförts i Wångens ridhus, i paddocken vid travbanan, på oval & passbana. Det har
varit 2 ridpass/dag, på förmiddagen red de två och två och på eftermiddagen red de en privat lektion.
Clinic i ridhus i 45 min varje dag efter lunch, där instruktörerna ansvarar för en varsin dag och de



använder en tre olika hästar som de lånar av kursdeltagarna samt att det är teori på kvällen ca 1,5
timme. Fika finns uppdukat på läktaren varje dag. Hästarna har tillgång till box samt möjlighet att dela
hage under dagen. Relax och bad i jacuzzi fanns att tillgå fredag & lördag kväll. Kost och logi har
bokats och betalas av kursdeltagarna själva på Wången Wärdshus. Boendet har sett olika ut del i
dubbelrum, enkelrum eller stuga. Alla deltagare var mycket nöjda med kuren utifrån alla faciliteter.

Tömkörningskurs:

Tömkörningskurs med Anders Eriksson 21-2 maj 2023 - planerades som en tvådagarskurs 21-22/5
inklusive lunch och fika. Antalet anmälda räckte tyvärr inte till att fylla båda dagarna varför kursen
fick kortas ner till endast en dag, 21/5, med kort varsel. Vi tappade med detta ett antal deltagare och
kursen hölls med 5 anmälda ekipage samt 3 betalande åhörare.

Punkt 10. Fastställande av verksamhetsplan och femårsplan för styrelse
och utskott.

A. Verksamhetsplan Gneisti Islandshästförening 2023

Arbeta vidare med förbättringspunkter under verksamhetsberättelsen och arbeta vidare med
punkter på “5-års planen”

5 årsplan - beslutad 2020 men först “aktiverat” 2022 pga plandemin. Uppdaterad med nya
punkter under 2023.

Uppgift Status Kommentar

År 1 - 2022 Styrdokument för föreningsarbete Ej klart Fört vidare till 2023

Fungerande utskott som kan
representera ALLA medlemmar

Delvist Saknas resurs i avel-,
tävlings- och kurs
utskottet

Öppet och välkommet klimat för
både befintliga och nya
medlemmar, skapa Vi-känsla!

Löpande
arbete

Välkomstmejl skickas
vid medlemmar

Klubbmästerskap Klart Genomfört 2022

Samarbete och kontakt inom
distriktet

Klart Möte med Kraftur och
vi är överens om att
bilda ett aktivt distrikt
inte tillför något i
dagsläget, eniga om
att ha en aktiv kontakt
och dialog.

Distriktsmästerskap Ej aktuellt Se ovan

Medlemsmöte Klart Genomfört jan 2023



Spara till nytt sekretariat Klart Motion lagt till
årsmötet 2023

År 2 - 2023 Skicka deltagare till riksmästerskap Ej relevant

Ha tid till att vara bollplank för
utskotten i större utsträckning

Medlemsmöte

Fungerande distrikt Ej aktuellt Se tidigare punkt

Kontakt och samarbete med
Kraftur om ex. kurser, utbildning
och tävlingsplanering

Planera för upprustning av
sekretariat

Styrdokument för föreningsarbete Från 2022

År 3 - 2024 Samarbete inom distriktet, gärna
gemensamt arrangemang

Ett fräscht och fint sekretariat

År 4 - 2025 Sätta Norrland på kartan genom
större samarbete mellan alla
norrlands klubbar

År 5 - 2026 Anordna riksmästerskap ??

B. Verksamhetsplan tävlingsutskott 2023

Tävlingsutskottet står utan tillräckliga resurser i dagsläget och just nu finns enbart plan för att
genomföra Nivå 2 tävling med SM kval 20-21 maj i samarbete med 3 elever som går 3:e året på
Wången. Styrelsen behöver arbeta för att hitta resurser för att bemanna utskottet.

KM - förslag till nytt format tas fram av nya styrelsen ut ifrån förslag medlemsmötet.

Önskemål är att det anordnas inofficiella ex pay&tölt och detta kan alla medlemmar göra, stöd finns
att få från styrelsen.

C. Verksamhetsplan Avelsutskottet 2023



Vi väntar på svar från SIF avel (Heimir) om det kommer läggas en visning på Wången eller i Timrå.
Heimir ska mejla svar till Gneistis styrelse. Målet är att dra i gång arbetet med en visning/bedömning
så fort besked kommer från SIF avel. Tanken är att ha en messenger grupp där kommunikation sker
istället för facebookgruppen Gneisti Avel intern.

D. Verksamhetsplan Ungdomsutskott 2023

Under 2023 hoppas vi kunna anordna mer aktiviteter så ungdomarna kommer i gång igen.

Utskottet ansvarar för att valda aktiviteterna planeras utifrån:

● önskemål från ungdomarna (delaktighet)
● aktiviteter med och utan egen häst (tillgänglighet)
● aktiviteter med fokus på gemenskap och kamratskap (motverka utanförskap)
● aktiviteter med fokus på häst och ryttare (lärande)

Först blir att genomföra innestående pizzakväll i februari 2023. Önskemål om att försöka planera för
digitalt kval till Lag-SM har lyfts från ungdomar och ta upp på planerade mötet.

Jag tror många saknar gemenskapen nu när det har varit som det har varit, men jag tror och hoppas att
2023 kommer ha mycket att bjuda på.

/ Lotta Höglund

E. Verksamhetsplan Fritidsutskott 2023

Från februari 2023 är det nya ansvariga för fritidsutskottet, flera förslag på aktiviteter kom upp på
medlemsmötet i januari 2023 och de kommer planera aktiviteter löpande, annonseras på hemsidan.

F. Verksamhetsplan Kursutskott 2023

Tre-dagars kurs 2023

Planen för 2023 ser exakt lika ut och har gjort det de senaste 15 åren. Varför ändra ett vinnande
koncept. Kursdatum är fastlagt och publicerad på hemsidan.


