Verksamhetsberättelse för Distrikt VästsvenskaHalland (Vestur) inom Svenska Islandshästförbundet
2019
Styrelsen har under året bestått av:













Elisabeth Andreasson
Lena Liedholm
Jan Ljungholm
Åsa Wängdahl
Gisela Vanhanen
Per Tollemark
Emelie Kenmure
Åsa Wängdahl
Margareta Svahn
Helen Sandberg
Helga Haraldsdottir
Martina Williams

Ordförande
Vice ordförande och utbildningsansvarig
Kassör
Sekreterare
Tävlingsansvarig
Anläggningsansvarig
Ungdomsledamot
Sekreterare
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Ungdom (del av året)

Möten



Styrelsen har haft 11 ordinarie styrelsemöten, och ett extra styrelsemöte under 2019.
Höstmöte, öppet för alla medlemmar har också hållits.

Verksamhet (allmänt)






Styrelsens ledamot Per Tollemark har under hösten medverkat i SIFs utredning (arbetsgrupp) om
regler för tävlingsarrangemang av officiella tävlingar. Arbetsgruppen har tagit har gått ut på
remiss och Vesturs styrelse har besvarat densamma.
På GHPs bolagsstämma valdes Vesturs kassör Jan Ljungholm till ordförande.
Fototävling anordnades och avslutades i och med årsmötet 2019.
Vestur representerades på SIFs årsmöte av Elisabeth Andreasson och på SIFs höstmöte av Jan
Ljungholm.

Anläggning






Slutförande av eldragning och belysningsstolpar på ovalbaneområdet.
Arbetsdagar har hållits 9/3, 31/3 och 1/4.
Arbetet med att ta fram underlag för ny (eller ombyggd) ovalbana i s.k. anläggningsgruppen har
varit vilande 2019 pga arrendefrågan.
Ny modell för ridning enstaka tillfälle på islandsbanorna infördes 2019 och skall utvärderas inför
öppnandet av banorna 2020.
Beslut har tagits att fortsätta med arbetet av byggande av nya domarbås.



Jan Ljungholm har haft möte (8/11)Göteborgs kommuns fastighetskontor om arrendelängd för
GHP.
Tack till alla frivilliga som ställt upp och vi behöver fortsätta arbetet med anläggningen under 2020.

Utbildning





Fritidsturledarkurs för Tanja Sabel hölls i februari. 11deltagare.
Föredrag av Heimir Gunnarsson hölls på årsmötet 2019.
Hippologi 1-kursen som hade planerats till hösten fick ställas in pga kursledarens förhinder.
Föredrag av Lisa Johansson i ämnet centrerad ridning är planerad till årsmötet 2020.

Tävling





VSM hölls som en 2-dagars nivå 2-tävling 1-2/6.
GK-kval hölls 3/8 på GHP, Säve.
DM ställdes in. Utvecklingsarbete behövs och frågan lyftes på Vesturs höstmöte. Det pågår även
diskussion på SIF-nivå om former för distriktstävlingar.
Ny funktionärspoängsmodell har tagits fram och börjat användas.

Ungdom




Ungdomslägret sommaren 2019 ställdes in pga för få anmälda (pga krock med stor tävling bl.a.).
Det planerade lag-SM-kvalet i Vesturs regi genomfördes istället av Falki.
Utvärdering av ungdomsverksamheten gjordes på höstmötet. Verksamheten behöver utvecklas.

Kommunikation och webb



Hemsidan vestur.se ligger som undersida till SIFs hemsida.
Facebook-gruppen ”Region Vestur” används för direkt-kommunikation för i Vestur ingående
föreningars medlemmar och andra intressenter, och FB-gruppen ”Vesturs styrelse” har använts
för styrelseinterna diskussioner.

