
Medlemsmöte 15 jan 2023



Aktuellt

• Gneisti årsmöte 22 mars 2023, motioner inskickad senast 21 feb

• Framtidskonferens 1 april och Riksmöte 2 april (4 delegater) – inga 
motioner inskickad.

• Höstkonferens:
• Antidoping – arbetet pågår att implementera i tävlingsregler, utbildningar m.m.
• Trygg och säker idrott
• Utdrag ur belastningsregistret vid ungdomsaktiviteter/kurser/träning etc.
• LOK-stöd och SISU

https://www.icelandichorse.se/download/18.2b7174318563842b386231a/1
672842684101/Nyhetsbrev%20jan23.pdf



Nya hemsidan

Det är möjligt att prenumerera på nyheter och kalenderhändelser – gå in på 
sidan och registrera din mejladress.

Nya hemsidan fylls på eftersom.



Aktuellt - tävling

• Tävlingssäsongen 2023 – Gneisti
• Preliminära datum för tävlingar – KM saknar ansvariga

• 27-28 maj SM-kvall Gaedigna

• 17-18 juni Nivå 2 med SM-kval - ändrat till 20-21 maj 2023

• 16-17 sept KM ?? – styrelsen kollar på ändrat upplägg och dattum

• Samverkan med Kraftur – vi har tsämt av våra tävlingskalendrar

• Krav på WR-ranking från 2024 för att kvala till SM



Aktuellt - avel

• Avelsvisning – ej klart om det blir Wången eller Timrå

• Ej klart med datum

• Lena F pauser i avelsutskottet – vem är intresserad?

• Andra aktiviteter 2023?



Aktuellt - fritid

• Sofie och Greta kliver av fritidsutskottet – vem är intresserad?

• Aktiviteter 2023?
• Förslag finns på gårdsbesök hos de i området som har avel



Bikupa - diskussioner

Diskussioner ut ifrån frågor, svaren redovisades på mötet och det skrevs 
in i Menti, se svaren på de nästa två bilder.

Styrelsen kommer kategorisera förslagen men viktigt att alla som vill 
arrangera någon liten aktivitet kan få stöd från styrelsen.

Gå gärna ihop 2-3 stycken och planera för något enkelt – vi behöver 
sänka tröskeln för att få till flera aktiviteter.







Två föreläsningar efter maten

Sara Ringmark –

föreläsning om utfordring och prestation

Ulf Hedenström –

Föreläsning om hållbar och frisk häst

Mycket diskussion och frågor.

Bra stämning med aktiva deltagare, en rigtig härlig eftermiddag/aften!


