Östergötlands Islandshästförbund
Styrelsemöte 2016‐09‐11
Plats: Stenholmen
Tid: 18:00‐21:00
Närvarande: Camilla, Lena, Marcus, Therese och Åsa

Mötets öppnande
Marcus hälsade alla välkomna till mötet och förklarar det öppnat.

Justerare
Förutom ordföranden valdes Therese till att justera protokollet.

Dagordning
Marcus har skickat följande punkter i kallelsen till mötet i facebookgruppen:





Upplägg inför kommande år
Östgötarankning/DM
Medlemsmöten
Aktiviteter i höst/vinter

Punkterna godkändes.

Föregående möte
Föregående möte var det konstituerande styrelsemötet, däremellan har beslut och diskussioner förts
i facebookgruppen.

Ekonomi
Lena meddelar att vi har 3 500 kr på kontot, detta är inbetalda DM‐avgifter.
Alla klubbar måste meddela antal medlemmar så att Lena kan skicka faktura på 10‐kronan.
För att ha råd med rosetter och plaketter till DM‐finalen beslutar vi att ta ut en startavgift om 100 kr
per start.
Kan vi i förbundet få bidrag från SISU eller måste lokalföreningarna söka detta? Marcus kollar med
SISU. Lena pratar med Pelle om andra bidrag som vi skulle kunna söka.

Hemsida/facebook
Diskuterade om vi ska ha egen domän, beslutade att vi inte har pengar till det just nu. Men alla kan
fundera på lämplig webbadress.

Upplägg inför kommande år
Alla får i uppdrag att kolla med sin klubb om det finns önskemål om gemensamma aktiviteter.
Distriktsårsmöte 5 mars.
DM‐ranking och DM‐final.

Östgötaranking/DM
GRS arrangerar tävlingen.
Lena har sammanställt lista på hur läget ser ut just nu. Vi beslutade att slå ihop följande klasser T1‐
T3, F1‐F3, V1‐V2, T2‐T4.
Efter viss diskussion beslutade vi att man få kompletteringsinbetala innan Framtids KM.
Lena beställer rosetter och kollar om det finns DM‐medaljer och beställer i så fall sådana.
Therese får i uppdrag att samordna sponsorer till vandringspriser. Dessa delar vi sedan ut på
årsmötet i mars.
Åsa skriver text om DM‐final och rankingen och publicerar tillsammans med uppdaterad rankinglista,
synkas med Lena.

Medlemsmöten
Årsmötet 2017 – föreläsning aktivitet. Var ska vi vara? Mental träning, coach som föreläser? Vi kan
kolla med SISU om de har något bra förslag.

Aktiviteter i höst/vinter
Förslag att förbundet anordnar första stegen i utbildningsskalan (SIF) dvs Takt‐ och gångartskurs samt
Domarsekreterarkurs. Vi beslutade att genomföra dessa två, Marcus ansvarar för detta. Kontakt ska
tas med Åsa William.
SIF har tävlingsseminarium under Höstmötet 2016, vi bör ha ett möte i distriktet innan detta. Förslag
söndag 6 november kl 18. Kallelse ska skickas till ordförande i våra respektive klubbar med
uppmaning att bjuda med sin tävlingsansvariga också. Marcus ordnar kallelsen. Åsa bokar lokal.

Övriga frågor






Therese informerar om att Framtid har en monter på årets Hästival på Vretaskolan.
Diskuterade om vi i förbundet ska ha en monter nästa år med representanter från klubbarna
på plats. Nästa år kommer det att heta Östgötamässan Häst igen, Therese ansvarar för att
hålla i detta till nästa år.
Dyggur har en avelsföreläsning 20 sept, uppmanar alla klubbar att dela detta evenemang på
facebook och skriva att alla är välkomna.
Logotyptävling ska utlysas, Marcus gör detta.
”Utvärdering vägval” Marcus skickar ut information till oss i styrelsen. Material som
presenterades på SIF:s extra årsmöte i somras. Det har kommit ut på mail till alla klubbar och
distriktet har fått i uppgift att samla klubbarnas svar. Resultatet ska diskuteras på
ordförandekonferensen i höst.

Nästa möte
I samband med tävlingsmötet 6 nov kl 18.

Avslutning
Marcus förklarar mötet avslutat.
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