
Inbjudan till SIFs Riksmöte 2022 

2 april klockan 13.00 via Zoom 

___________________________________________ 

 

Varmt välkomna till 2022 års Riksmöte för Svenska Islandshästförbundet!  

Vi kommer, liksom 2020 och 2021, genomföra årets Riksmöte digitalt via plattformen Zoom. 
Länk till mötet kommer att mejlas till anmälda ombud och övriga anmälda deltagare cirka en 
vecka innan mötet. 

Förbundets lokalföreningar har möjlighet att utse ett ombud och en suppleant för varje 
påbörjat 50-tal ordinarie medlemmar. För att ha rösträtt måste ombudet närvara vid mötet.  

Eftersom mötet i år sker digitalt är det extra viktigt att anmälan sker i tid, sista datum för 
anmälan är 20 mars. Lokalföreningen mejlar in en anmälan per förening till 
sekreterare@icelandichorse.se, vänligen märk mejlet med ”Riksmöte 2022” i ämnesraden. I 
anmälan anges föreningens namn, namn och mejladress till dem som deltar som ombud, 
samt namn och mejladress till eventuella andra föreningsmedlemmar som önskar delta. Det 
är av stor vikt att det framgår i anmälan vilka som är föreningens ombud.  

I enlighet med våra stadgar har varje närvarande ombud en röst och kan inte rösta för annat 
ombuds räkning. Vid eventuell sluten votering kommer det digitala verktyget Menti att 
användas. Alla ombud behöver således ha en mobiltelefon tillgänglig under Riksmötet.  

I händelse av att en suppleant ska ersätta ett ombud vid mötet, ber vi er mejla 
sekreterare@icelandichorse.se så snart som möjligt så att vi kan ta bort ombudets namn 
från Zoom och ersätta denne med suppleanten.  

Länk till Riksmöteshandlingarna skickas ut senast 30 dagar innan Riksmötet. Om ni har frågor 
eller tankar kring stadgeproposition så är ni välkomna att skicka in frågor till 
anna.ryberg@icelandichorse.se, helst senast den 20 mars så att vi hinner sammanställa och 
besvara eventuella frågor och därefter skicka ut frågor och svar till samtliga lokalföreningar 
innan Riksmötet. 

 

Vi ser fram emot att riksmötas den 2 april 2022!  

Hälsningar från SIFs förbundsstyrelse 

mailto:sekreterare@icelandichorse.se
mailto:sekreterare@icelandichorse.se
mailto:anna.ryberg@icelandichorse.se

