ÖISF STYRELSEMÖTE
Mötesdatum:

2022-06-13

Tid:

Kl 18:00

Plats:

Värdshuset Tuppen, Herrbeta

Protokollförare:

Susanne Madsen

Närvarande:

Therese Malmström

TM

Lena Andersson

LA

Susanne Madsen

SM

Catarina Bogg Asplund

CA

John Ljungqvist

JL

Camilla Rolfsdotter

CR

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 Catarina Bogg Asplund.

§4

FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL
Föregående mötesprotokoll godkändes.

§5

INFORMATION TILL/FRÅN SIF
Återstartsstöd till föreningar och distrikt med focus tävling
SIF har beviljats stöd från RF (så kallat återstartsstöd) för att få i gång
tävlingsverksamheten igen efter pandemin. Som information har vi tyvärr missat att
anmälningstiden har gått ut.
Inbjudan till ordförandekonferens fredagen den 1 juli kl 13-16.30, i samband
med SM, med fokus på RF. Från ÖISF deltar TM och CA. Även JL kommer att
finnas på plats, deltagande för GRS.

§6

EKONOMI
Inköp digital tidtagarutrustning
Den lånade utrustningen, den billigare varianten, fungerade bra på nivå 2
tävlingen. Kan dock finnas viss tveksamhet då störningar på området
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Himmelstalund kan förekomma. En uppgraderad variant kostar cirka dubbelt
så mycket. Nivå 2 tävlingen genererade en gedigen vinst som kan användas
till investeringen. Följande alternativ framkom:
1. ÖISF köper in den billigare varianten.
2. ÖISF köper in den dyrare varianten med bidrag från lokalklubbarna.
3. ÖISF köper in den dyrare varianten och bidrag sökes från RF.
Beslut togs att ÖISF köper in den dyrare varianten. LA utsågs som ansvarig.
För övrigt är ekonomin mycket god. DM har redan gått med vinst.

§7

AKTIVITETER
ÖISF Nivå 2 tävling 7-8/5 2022
- Återkoppling
Ett mycket lyckat arrangemang. Bra organisation och gott samarbete
mellan klubbarna. Ett bra tidsschema som höll fint båda dagarna.
DM 2 oktober
- Islandshästföreningen Framtid
Alla redan 41 anmälda ekipage
Aktuell rankinglista ska uppdateras.
Gemensamt arbete
- 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.
Inbjudan är utskickad med föreslagna datum och svar inväntas.
-

Digital signering av protokoll och ekonomisystem m.m
Frågan undersökes till nästa möte.
I samband med denna fråga uppkom frågan om inköp av ett enklare
bokföringssystem. LA kollar vidare.
Styrelsen avvaktar frågan då fysiska möte tillåts och att kassören
använder alternativt ekonomisystem.

Förslag Gaedingafimi
LA framkom med ett förslag, att för våra medlemmar anordna en
utbildning/clinic inom Gaedingafimi, en tävlingsgren på framåtmarsch i
Sverige. Eventuellt till hösten, i ridhus och med instruktör. Styrelsen läser
på till nästa möte och LA kontaktar Johan Häggberg.

§8

INFORMATION HEMSIDA/FB/UTSKICK
Hemsida
- Mailadress till styrelsen? TM ordnar med mailadress,
styrelsen@OISF.se, genom en kontakt.
- Byte av hemsida? Inget nytt har inkommit. TM lyfter frågan på
ordförandekonferensen.
- Rankinglista uppdateras.
- Ett stort tack riktat till klubbarna för insatsen kring genomförandet av
nivå 2 tävlingen läggs ut.
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FB
- Rankinglista uppdateras
Utskick
- Inget aktuellt.

§9

ÖVRIGT
Vilka förväntningar har våra medlemmar på ÖISF? Frågan tas upp vid möte
med ordförandena i lokalföreningarna.
Ytterligare en förening har bildats i distriktet under juni, Katla Kulltorps
Islandshästar.

§ 10

NÄSTA MÖTE
2022-08-22 kl 18.00 på Tuppen.

§ 11

MÖTETS AVSLUTANDE
TM förklarade mötet avslutat.
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