Protokoll
Vestur styrelsemöte 2018-09-13
Närvarande: Elisabeth Andreasson, Lena Liedberg, Gisela Vahnanen, Per Tollemark, Åsa Wängdahl
Plats: GHP Säve

1.

Mötets öppnande
Elisabeth öppnade mötet.

2.

Val av sekreterare
Åsa valdes till sekreterare.

3.

Val av justerare
Lena valdes till justerare.

4.

Föregående mötesprotokoll
Genomgång av föregående mötesprotokoll. Då nämndes följande punkter
 Sommarlägret inställt, olika orsaker.
 SIFs höstmöte datum
 Monterplanering Eurohorse
 TS möte på NM
 Utbildning några olika förslag
 Passkurs
 Arbetsdagar datum och arbetsuppgifter fastställda
 Anläggning
 Godkännande av enskild för att vara med på av Vestur publicerade bilder
 Vaccinationskrav, ok på någon tävling och inte på annan, svårtytt regelverk.
 DM regler och vandringspokaler
 Höstmötet 28/10 kl 15

5.

SIF






6.

Ordförandekonferensen i juli, Åsa berättade i korthet vad som behandlats: SIFs arbetsår,
tidningens Islandshästens framtid, ansökan till RF om medlemskap (igen) och ”Vägval
2019”, utbildningsstegen omarbetning, fritidsridningssektionen och till sist Vestur‐skrivelse
om Nivå1‐tävlingsfördelning och transparens för beslutstagande i tävlingssektionen.
SIFs höstmötes ordförandekonferensen hålls andra helgen i november. Elisabeth deltar för
Vesturs räkning om representanter för distriktet kan delta (hon är dessutom där för Sigurs
räkning).
Eurohorse monter 2019. SIF + Avelsstiftelsen kan stå för monterkostnad och material,
Vestur för personal. Lena håller i detta.

Ekonomi


Vestur har god ekonomi (trots problem med tävlingsintäkter under 2018, prognos 0‐
resultat för tävlingarna).
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7.

Utbildning



8.

Vinir vill ha hippoligikurs och Anders Eriksson tömkörningskurs. Fler önskemål om kurser
efterfrågas.
Passkurs, eventuellt till våren, framför allt med inriktning på de som kommit lite längre.
Gummi tillfrågad. Nytt förslag: Atli. Lena kollar.

Anläggning











9.

Arbetsdagar 7/10 (framför allt belysning), 21/10 (invändigt klubbhus).
Mer arbete med passboxar behövs, att planera, Per kollar.
Anläggningsplanering (utveckling av islandsbanorna) och ekonomiskt stöd hindras av
arrendefrågan. Detaljplanen för hela området håller på att göras om, och skall ut på
remiss, svar väntas i september, Elisabeth bevakar detta för att vi skall kunna se vilka
förslag om områdesutveckling som finns. Serneke, som köpt stora delar av Säve‐området,
har planer på ”hästområde” på sin mark, kanske ridhus och vetererinärstation.
Uthyrning anläggningsytor på GHPs mark för att få intäkter önskas. Flera förfrågningar ute,
inget reellt napp, fler tips behövs.
Bokning av anläggningen, tryck på hoppbanan även från externa. Två arrangemang
(islandshästarrangemang + paddockarrangemang) borde vara möjligt så länge man är på
olika delar av området (detta medför mer intäkter). Årskortsbokning har inte fallit väl ut,
en del rider på banorna utan kort. Nya förslag på bokningshantering och betalning vid
nyttjande av banorna bör presenteras på höstmötet. På höstmötet skall också de
bokningar som islandshästföreningarna vill ha fram till oktober 2019. De tre i GHP
ingående föreningarna har förtur på bokningar, sedan öppet för externa föreningar.
Regelverk för avbokning måste tas fram för att man inte skall kunna preliminärboka och
sedan inte utnyttja bokningen.
”Årshjul” för GHP‐anläggningen behövs, Elisabeth tar fram.
Gräsklippning har skötts av Hannas pappa. Kan bli en kostnad att räkna med i framtiden.
Frida R, nuvarande kassör i GHP, avgår till nästa årsmöte. Skulle vara bra att ha en
islandshästperson i hennes ställe. Helen Andreasson? Elisabeth kollar.

Ungdom
Ingen ungdomsrepresentant på mötet.

10. Tävling


DM
o
o

Sponsring av vandringspriser (17 st) efterlyses. Lokalklubbar tillfrågas (några redan
ok), även privata företagare tillfrågas. Susanne A‐V samordnar.
Få anmälda, påminnelser behövs så fler anmäler sig. Åsa påminner på FB.

11. Hemsida, kommunikation, info


Ny hemsidesansvarig önskas, Åsa vill lämna över till någon. Eventuell kan nyutnämnda Sigur‐
hemsides‐administratören också ta Vestur‐hemsidan.
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12. Övriga frågor




Höstmöte 28/10 kl 15
o Föreläsare: Heimir kan inte. Olika andra alternativ undersöks, t.ex. hästtandläkare.
o Förtäring: Kaffe och smörgås, ingen soppa i år.
o Tävlingsplanering för 2019, lokalklubbarna ombeds komma in med sina önskemål.
o Bokning och betalningsrutiner måste diskuteras. Förslag tas fram av Elisabeth.
o Ny kassör.
o ”Årshjul” för anläggningen presenteras på mötet. Elisabeth.
o Utbildningsplan och önskemål från lokalföreningarna.
Höstmötesföreberedande styrelsemöte 28/10 kl 13.30 (före höstmötet).

13. Nästa möte
Telefonmöte 8/10 kl. 20:00.

Mötessekreterare: Åsa Wängdahl

Justeras (digital justering via digitalt media är tillräckligt)
Mötesordförande: Elisabeth Andreasson, godkänt 2018‐09‐17 via mail
Mötesjusterare: Lena Liedberg godkänt 2018‐09‐17 via mail
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