ÖISF STYRELSEMÖTE
Mötesdatum:

2022-04-06

Tid:

Kl 20:00

Plats:

Digitalt via Teams

Protokollförare:

Susanne Madsen

Närvarande:

Therese Malmström

TM

Lena Andersson

LA

Susanne Madsen

SM

Catarina Bogg Asplund

CA

Lisette Fahlstedt

LF

John Ljungqvist

JL

Punkter som kvarstår från tidigare protokoll hanteras kursivt.

§1

MÖTETS ÖPPNANDE
TM förklarade mötet öppnat.

§2

GODKÄNNANDE DAGORDNING
Dagordningen godkändes.

§3

VAL AV JUSTERARE
Till justerare valdes John Ljungqvist.

§4

FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL
Föregående mötesprotokoll godkändes.

§5

INFORMATION TILL/FRÅN SIF
Riksårsmöte SIF den 2/4 2022, återkoppling
TM och LA deltog på riksårsmötet och redogjorde kortfattat från mötet som
hölls enligt agendan. Fyra motioner hade lämnats in, varav en handlade om
distriktens existens. Det hölls en votering om huruvida distrikten ska vara kvar
och man röstade ja i frågan. Ny styrelse valdes. Man går tillbaka till två
ordförandekonferenser per år, varav den ena hålls i samband med SM.
Stadgarna ska anpassas till RF. Mycket diskussion kring ekonomin. Förslag
på sänkta medlemsavgifter, vilket avslogs. Förslag på ny hemsida
presenteras inom kort.

§6

EKONOMI
Bankgiro, öppna nytt
Det har varit många turer med banken men bankgirot är nu på gång.

ÖISF STYRELSEMÖTE
Skatteverket, fel bokföringsadress
LA stämmer av med tidigare ordförande Monica Rasmussen.
För övrigt är fakturorna på gång att skickas ut till våra lokalföreningar.

§7

AKTIVITETER
Årsmöte 6 mars, återkoppling
- Ev. nya lokalföreningar kan tillkomma.
För övrigt var samtliga överens om att det var ett bra möte, bra lokal och
lyckat med besöket från SISU.

ÖISF Nivå 2 tävling 7-8/5 2022
Nivå 2 tävling helgen den 8-9 maj 2021 på Himmelstalund för att nyttja priset
av domare i två dagar. LA och SM håller ihop tävlingsgruppen, där SM är
sammankallande för gruppen.
-

Tävlingsgrupp, återkoppling?
SM och LA redogjorde för de två tävlingsmöte som har hållits. De olika
ansvaren är fördelade jämnt mellan klubbarna på ett mycket bra sätt.
Speaker, domare, veterinär och funktionärer är klara. Sponsorarbetet går
bra, innehållande en gedigen lista med sponsorer. Rosetter kommer att
beställas. Tävlingen öppnas lördagen den 9 april och sista anmälningsdag
har satts till den 26 april. Nästa tävlingsmöte hålls den 27 april.

DM 2 oktober
- Islandshästföreningen Framtid
Framtid har bra koll och är väl medvetna kring sitt ansvar, där funktionärer
i princip redan är klara. LA beställer rosetter.
Gemensamt
- Bjuda in samtliga ordförandena från lokalföreningarna och diskutera
arbetssätt framåt
Förslag framkom om att bjuda in Chatrine Tibbling från SISU med en
halvdagsövning. Förslag på datum, 8-9/10 alternativt 15-16/10.
- Digital signering av protokoll?
Frågan undersökes till nästa möte.
I samband med denna fråga uppkom frågan om inköp av ett enklare
bokföringssystem. LA kollar vidare.

§8

INFORMATION HEMSIDA/FB/UTSKICK
Hemsida
- Mailadress till styrelsen? TM undersöker vidare.
- Byte av hemsida sker vid årsskiftet. Ytterligare info kommer inom kort.
- John är tillagd som medlem i styrelsen.
- Anmälan och betalningssätt gällande DM läggs ut, samt påminnelse
om reglerna.
FB
- Påminnelse/info kring Nivå-tävlingen samt dess sponsorer.
- Anmälan och betalningssätt gällande DM läggs ut, samt påminnelse
om reglerna.
- Lokalklubbarna uppmanas att dela länkarna i sitt flöde.

ÖISF STYRELSEMÖTE
Utskick
- Inget aktuellt.

§9

ÖVRIGT
En av sponsorerna till Nivå 2-tävlingen, Hippolyt, håller med anledning av sitt
sponsorskap en föreläsning den 11 maj.

§ 10

NÄSTA MÖTE
2022-05-02 via Teams kl 20.00.

§ 11

MÖTETS AVSLUTANDE
TM förklarade mötet avslutat.

Protokoll fört av:

Susanne Madsen
Justeras:

Therese Malmström
Ordförande

John Ljungqvist
Justerare

