
 

 

Sammanfattning av styrelsemöte nr 11, 3 januari 2023 
 
Närvarande: Jenny Mandal, Kristina Johansson, Johan Andersson, Peter Stålhammar, Ingemar 

Tapper, Sabina Anderberg, Amanda Hagberg, Anna Ryberg (adjungerad generalsekreterare) 

Frånvarande: Charlotta Gripenstam 

  

Ekonomi 

Genomgång av resultatrapport per 31 december 2022 enligt tidigare utskickad handling.  

 

Rapporter från sektioner och kommittéer 

 

Fritidssektionen – inget att rapportera. 

 

Ungdomssektionen – efterlyser nya sektionsmedlemmar, genomfört avelsvisarkurs 2. 

 

Tävlingssektionen – förslag gällande barns tävlande hanteras just nu av sektionen. 

 

Utbildningssektionen – 30 januari heldagsworkshop tillsammans med ridlärare IV-gruppen. 

 

 

Uppdatering RF och övriga projektmedel 

Ansökningar beviljade av RF: hållbarhetskartläggning samt 65+. Återstartsstöd 4 aktuellt för 2023, 
kommer bygga vidare på tidigare återstartsstöd. Eventuellt kan stöd beviljas för elitidrott och 
parasport. 

Under januari-februari sker rapportering av projekt 2022 till RF och Svenskt Friluftsliv. 

 

Planerings- och strategidagar 14-15 januari 

Cirka 35 deltagare anmälda från styrelsen, sektioner, anställda, distriktsordföranden och SIF Avel. 

Representanter från Riksidrottsförbundet och Hästnäringens Nationella Stiftelse deltar för att 

göra omvärldsspaningar varpå diskussioner om var förbundet vill vara om 5 år genomförs i 

blandade grupper. Söndagen ägnas åt gemensam workshop med SIF Avel samt 

verksamhetsplanering sektionsvis. 

Årsmöteshelg 1-2 april 

Upphandling av konferenshotell för helgen pågår, fullbokat och väldigt dyrt i Stockholmsområdet så 

sökområdet utvidgas. Beslut behöver tas inom kort så att lokalföreningarna kan söka projektstöd IF 

från RF för detta (senast 31 januari). Program för framtidsdagen (1 april) är på gång, fokus kommer 

vara omvärldsspaning och ett antal aktuella framtidsfrågor samt parasport där bl a pararyttare Felicia 

Grimmenhag medverkar. 



 

Årsmötet hålls 2 april kl 10-13, Dan Nyberg är klar som mötesordförande. Jannike skickat ut mallar 

för VP 2023 och VB 2022 till sektionerna och de måste skickas in till kansliet senast 31 januari. 

 

Landslag 2023 

Styrelsen beslutade att utse Sissel Holmén, Kia Holmquist och Agneta Rolf till utagningskommitté 
2023. Styrelsen lade 2023 års föreslagna uttagningskriterierna till handlingarna.  

FEIF-konferens 3-4 februari 

Hela styrelsen samt SIF Avels ordförande deltar vid årets FEIF-konferens som Sverige står värd för. SIF 

står för kostnaderna för middagen på kvällen. 

 

/Anna Ryberg 2023-01-10 


