Protokoll
Vestur höstmöte 2021-10-24
Närvarande: Deltagarlista bifogas
Plats: GHP, Säve

1.

Mötets öppnande
Vesturs ordförande Elisabeth Andreasson öppnade mötet.

2.

Val av sekreterare
Åsa Wängdahl valdes till sekreterare.

3.

Val av justerare
Catherine Sandberg valdes till justerare.

4.

SIF


5.

Tävlingsplanering allmänt. Diskussion om behovet att veta i mycket god tid i förväg när de
nationella tävlingarna skall hållas, för distrikts, lokalföreningars och tävlandes
tävlingsårsplanering. Elisabeth har haft diskussion med SIFs TS angående principer och
tilldelning av nationella tävlingar. TS har redovisat dessa på SIFs hemsida.
Beslut: Vestur skall lägga en motion till SIFs årsmöte angående att det skall vara fasta
veckonummer för nationella tävlingar.

Anläggning






6.

Bokningsavgift GHP höjs till 3000 kr. Avbokning senast 3 veckor innan, men man förlorar
bokningsavgiften.
Anläggningen går med vinst, främst pga bokningar/arrangemang på ”storhästsidan”,
Vestur behöver fler arrangemang för att dra in pengar.
GHP bör ombildas till förening (nu aktiebolag).
Översiktsplan Göteborgs stad, Vestur har skickat in remissvar.
Arrendet på nästa 5 år-årsperiod (2023-2028), ömsesidig uppsägning före 1/12 2021,
Vestur hoppas på förlängning ytterligare 5 år. Önskemål är att ha mycket längre arrendetid
för att kunna satsa på utveckling av islandshästbitarna.

Tävling







VSM 2022. Vestur fick inte någon nationell nivå 1-tävling 2022.
Förslag på att ha ett USM, för barn/ungdomar och vuxna skall skiljas åt. Aktuellt 2023
förberedas 2022. En SIF-arbetsgrupp skall bildas, Vestur önskar ingå i denna. Anna+Lollo
bildar en lokal arbetsgrupp för att se om USM 2023 skulle kunna ordnas i Vesturs regi. Vestur
vill delta i arbetsgruppen för planering av USM 2023. Förslag på representant i SIFs
arbetsgrupp: Louise Löfgren.
Konceptet ”två-tävlingsdag” (en dag med två separata tävlingar). Bra koncept, fritt fram att
planera detta (just nu). ”Regler” runt domararvode behövs. Tas med till SIFs höstmöte.
Snart brist på GK-domare i Västsverige. Fler behöver värvas för framtiden. Önskemål: Vestur
planera in kurs för utbildning och examination för detta.
Lag-SM-kval. Lollo frågar Sven Bjerén om han kan samordna, men många, gärna lag-SMerfarna resurser behövs.
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7.

Distriktsmästerskap, Vestur avvaktar riktlinjer från SIF.
Tävlingsplanering 2022
o Landi.
 Påsktävling 18/4, GHP
 KM 24/9, GHP
 GK-kval 17/7 tillsammans med Vinir, GHP
 Sport-kval 7/5, GHP
o Sigur
 28/5 vårtävling, GHP
 GK-kval 7/8 tillsammans med Vestur, GHP
 Vår-kick-off, Toftabanan
 KM 10/1, GHP (OBS nytt datum än det som bestämdes på mötet)
o Vinir
 Vinir open 14/5 (prel), Klevsvik.
 GK-kval 17/7 tillsammans med Landi, GHP
 KM senhösten, troligen Klevsvik
o Falki
 29/5 Falki vår, Falkibanan
 10/7 Falki sommar, Falkibanan
 Pay&ride-kvällar, Falkibanan
o Kappi, ej närvarande
o Gauti, ej närvarande
o Vakur, ej närvarande
o Vestur
 VSM WR (10-)11-12/6, GHP
 Sport-kval kvällskval, vid behov, GHP
 GK-kval 7/8 tillsammans med Sigur, GHP
 Lag-SM-kval 1/5, GHP

Avslutande och nästa styrelsemöte
Elisabeth tackade alla för att de kom och för gott samarbete.
Nästa möte digitalt styrelsemöte 24/11.

Mötessekreterare: Åsa Wängdahl

Justeras
Mötesordförande: Elisabeth Andreasson, justerat digitalt 2021-10-25
Mötesjusterare: Catherine Sandberg, justerat digitalt 2021-11-01
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