Protokoll
Vestur styrelsemöte 2019-04-24
Närvarande: Elisabeth Andreasson, Lena Liedberg, Helen Sandberg, Jan Ljungholm, Åsa Wängdahl,
Gisela Vahnanen (del av mötet)
Plats: Skype

1.

Mötets öppnande
Elisabeth öppnade mötet.

2.

Val av sekreterare
Åsa valdes till sekreterare.

3.

Val av justerare
Jan valdes till justerare.

4.

Föregående mötesprotokoll
Snabb genomgång av föregående mötesprotokoll.

5.

SIF


6.

Ekonomi


7.

Överlämning Helga till Janne pågår fortfarande. Fler underskrifter behövs? Lena
pushar/stöttar överlämning (kontaktar Helga).

Utbildning



8.

Årsmötet. Elisabeth där för Sigur, Janne var avgående SIF‐ordförande. Vesturs motion om
utredning av tävlingar (förening/privat) godkändes. Flera andra motioner rörande tävling
delegerades till Tävlingssektionen. SIFs ekonomi svag, innebär att inga mässor stöttas i
nuläget. Vissa felaktigheter i ekonomiredovisningen har hittats revisorn. Byte av
bokföringsfirma till nya räkenskapsåret. Tidningen Islandshästen gått över budget.
IdrottOnline klumpsumma investering för ny modul sista utlägg. Tävlingar och
avelsvisningsplanering samordning saknas, vilket drabbar bl.a. VSM, fr.o.m. nu finns en
representant som sitter i båda utskotten/styrelserna.
Janne kontaktar kansliet om årsmötesprotokollet.

Aktuella utbildningar är Hippologi 1 och Takt och gångartskurs, Lena jobbar på det. Styrs av
lediga helger på Säve.
Hippologi 1, Anna Rudbäck är kontaktad och kan, kostar dock mycket (18 000kr), men
priset behövs hållas ner för att få deltagare. Max 15 (18) stycken. 1500 kr/deltagare kan
vara ett rimligt pris, Vestur kan stå för lokalkostnaden.
Kan vi få SISU‐bidrag? Janne kontaktar SISU.

Anläggning




Landis påsktävling hölls i måndags, inga nämnvärda problem med anläggningen, banan lite
tung/mjuk.
Ann Kruse kan välta/sladda banan när de är där och tränar, mycket uppskattat.
Saknad nyckel till välten, ny beställd och har kommit (extra kostnad).
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Utearbetsdag 31/3 mycket lyckad (trots liten uppslutning). Högtalare på plats bl.a.
Mobila boxar kommer denna veckan.
Möjlighet att använda stora paddocken för framridning? Elisabeth har kontakt med övriga
GHP om detta. Välta innan så den blir hårdare för islandshästridning. Slötselinstruktion
håller på att tas fram av Hanna (GHP).
Nya domarbås. Falki har nya domarbås, och även Frigg hgåller på att bygga. Kan vi använda
samma ritningar, som gjorts av Ingemar Tapper? Janne kontaktar Ingemar.
Enstaka ridning på islandsbanorna på GHP. Nya rutiner igång med maila träningsbrevlåda
har börjat fungera (med swish och ”engångskod”). Andra mail kommer också, lite problem
med att beställa årskort verkar det som. Hur kan vi få fler att rida på banorna? Beror på
kostnad? Ta upp i lokalföreningarna!



9.

Ungdom





Elisabeth har fått meddelande från Martina om att hon utträder ur styrelsen.
Ungdomsläger 15‐16/6, Emelie jobbar på. Tränare Jenny Kasperson. Förslag till inbjudan
finns från Emelie, Elisabeth fixar lite med den innan publicering. Kan vi få SISU‐bidrag?
Janne kollar detta. Budget behövs, kostnad för mat, tränare, anläggning, omkostnader. Vi
bör ligga lågt i pris för att få attraktivt pris. Förslag 1500 kr/ungdom, mötet beslutade att
detta är ett rimligt pris.
Lag‐SM‐kval. Tävlingen flyttad självsvådligt av Martina. Nu är det ett Falki‐arrangemang.
Kostnaden för Säve betalas av Falki.

10. Tävling





VSM, få deltagare (ca 35 st) anmälda. Möjlig lösning för att få (kostnads)täckning för fyra
dagars tävling är att ha två tävlingar efter varandra istället, först en WR‐nivå‐2 tävling (utan
passgrenar, utan finaler) torsdag‐fredag eftermiddag, och sedan en WR‐nivå‐1‐tävling (med
passgrenar, med finaler) fredag eftermiddag‐söndag. VSM‐gruppen har möte på söndag,
beslut om ovan tas då.
GK‐kval skall läggas in i IndTA, eventuellt försöker Mats Adler göra detta (enligt Åsa).
DM. Förslag att ha DM 5/10 som en ”’vanlig” tävling med finaler, som vem som helst kan
anmäla sig till, dock med någon slags kvalgräns. Åsa lägger ut blänkare på hemsida och FB, så
kan detaljplaneringen komma längre fram (Sigur ansvarar för tävlingen). Detta blir en
kompromiss tills vidare utveckling av tävlingsform kan tas fram.

11. Hemsida, kommunikation, info


Hemsidesadministratör i IdrottOnline sökes, Åsa vill sluta. Varje lokalförening kollar om de
har någon intresserad.

12. Övriga frågor



Funktionärsmodell, skall diskuteras av arbetsgruppen (Elisabeth, Janne och Per).
Två nya styrelserepresentanter för Vestur i GHPs styrelse skall väljas på bolagsstämma 13/5.
Janne kan ta en plats. Kan Sven Bjerén ställa upp? Annat förslag: Ann Kruse. Janne kontaktar
Ann.
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13. Nästa möte
Söndag 16/6 klockan 18, på GHP, Säve.

Mötessekreterare: Åsa Wängdahl

Justeras (digital justering via digitalt media är tillräckligt)
Mötesordförande: Elisabeth Andreasson, godkänt 2019‐04‐26 via mail
Mötesjusterare: Jan Ljungholm, godkänt 2019‐06‐16 muntligen
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