Protokoll från medlemsmöte Gneisti Islandshästförening
2015-11-05
Typ av möte: Medlemsmöte
Datum & tid: 2015-11-05 18:00
Plats: Storsjöteaterns foajé
Närvarande: Joanna, Jenny, Emma, Helene, Sara och ca 38 medlemmar
1. Mötet öppnas
Av Joanna Sätter
2. Sekreterare:
Jenny Dalby
Vad styrelsen gör: Vi har blivit medlem i RF, SISU
Joanna tar upp vad det innebär med lokstöd. Det finns massor med aktiviteter.
Styrelsen åker på träningsläger för styrelsearbete. Vi är anslutna till idrottonline,
Sara lägger in alla medlemmar i programmet. Detta är för att lokstödet skall bli lättare att få.
Man får ett enskilt inlogg där man kan gå in och titta vad som finns.
Vi blir indelade i distrikt men detta vet vi inte hur det ser ut än.

3.

Utskott:

Fritid: Lena Vedin avgår som ansvarig, Åsa Levin Fredriksson tar på sig ansvaret istället.
Avel: Det har gjorts en bedömning i år. Det som saknades var någon som rapporterar från
bedömningen och skriver lite intressanta texter samt fotar. Till exempel till hemsida och tidning. Det
har även gjorts en fölmönstring som Dille hållit, den gick bra. Finns det intresse för en lokal
hingstkatalog?
Tävling: En av våra större poster. Norrländska gick back med ca 30’ och Gneisti Open plus med ca
13’. Till 2016 har vi valt att inte göra en nationell tävling. Hur skall vi jobba för att få fler startande på
våra tävlingar?
Vi har haft lite inofficiella tävlingar som Isabella Olsson har hållit i och det kommer bli fler nästa år.
Sektionen planerat en tredagars tävling 2016.
Joanna pratar om funktionärsposter som behövs för att göra en tävling. Dessa måste fyllas innan en
tävling blir av. Under våren blir det en funktionärsutbildning. Den kan alla gå på oavsett om man vill
jobba som funktionär eller om man bara är intresserad av hur det går till. I samband med
funktionärsutbildningen kommer det att anordnas möjligheten att rida program på ovanbanan för en
instruktör.
Årssammanställning funktionärs poängsystem:
Det gjordes ett systen där man får poäng om man hjälper till, poänggrundande aktiviteter är till
exempel att vara ansvarig för en sektion med minst två arrangemang per år eller att man är funktionär
på en tävling, styrelsearbete ger inga poäng i dagsläget. De poäng man samlar ihop kan användas till
arrangemang eller andra Gneistiaktiviteter och prylar, till exempel mössa.
Top tre:
Joanna Sätter

Maria Ärnström
Bigge Svensson och Kattis Bodne.
Det kommer vara ett nationellt tävlingsseminarium som Joanna och Sara åker på. De kommer att ta
upp hur vi ska jobba för att fortsätta anordna nationell tävling i norr..
Kurs: Det har anordnats blandade kurser, allt från tredagars till miljökurs. De blir en kurs i feb och
tredagars. Kanske en passkurs. Hör av er till Helene om ni vill ha någon specifik kurs.
Ungdom: Vi har två ungdomar som gått ungdomsledarkursen ULK genom SIF, dessa ska nu börja
anordna aktiviteter i Gnistis regi som är LOKstödsgrundande. I helgen skall de fika med barnen på
dille/gneisti tävlingen.

4. Gneisti nytt: Är uppe för diskussion lite nu och då.
Det visas kostnader för tidningen. 26011kr kostar den och vi får in för annons 23925kr
Det är inte lätt att få in material till tidningen. Vi behöver fler annonser och mer material.
Vi står inför att ha kvar den eller lägger ned den. Då blir hemsidan och facebook kanalen ut.
Det kräver mycket jobb kring tidningen. Beslut tas på styrelsemötet i december
5.

Gneisti.nu/webmaster; Alla utskott kan fixa själva på webben. De skulle vara bra
om någon vill ta på sig ett övergripande ansvar för webben och vara webmaster.
Webben är byggd i Wordpress så har man lite kunskap i programmet är det relativt
enkelt. Är det någon som vill så hör av er till Joanna Sätter.

6.

Enkät/skattning från SISU: Styrelsen var på ett möte med J/H idrott/SISU där vi
fick information om att de har ett enkätverktyg som kan användas för att ta pulsen på
föreningen.
Vi fick in 10 svar. Joanna och Helene analyserade svaret tillsammans med SISU. Är det
någon som är intresserad av svaren de fullständiga svaren så hör av er till Joanna.
De som stack ut var punkten rekrytering, detta vet vi om, och konsekvensanalys.
Mångfald, där ligger vi lågt. Hur skall vi bli bättre?
Säkerhet.- lågt.
Urval- låg.
Fler idrotter- lågt
7.

Motioner/förslag till Gneisti & SIF: den skall vara inne före 7/1 2016

