Protokoll
Vestur styrelsemöte 2021-03-15
Närvarande: Elisabeth, Cathrine, Janne, Karin, Louice, Ann, Anna, Agnes, Helen.
Plats: Digitalt

1.

Mötets öppnande
Elisabeth öppnade mötet.

2.

Val av sekreterare
Cathrine valdes till sekreterare.

3.

Val av justerare
Karin valdes till justerare.

4.

Föregående mötesprotokoll
Lades till handlingarna.

5.

Tävling
Lollo har ringt Rebecka H då SIF inte har svarat på de frågor Lollo skickat. Storhästvärden har
ett internationellt stop till den 11 april, Sverige till den 28 mars. Möte denna vecka om
Sverige skall anpassa sig till det internationella stoppet.
Beslut: Vi planerar för ett VSM 7-9 Maj. En separat VSM grupp måste samlas snarast möjligt
och påbörja planeringen. Möte planeras till mån 22/3 kl 20:00. Vi uppdaterar VSMledningsgrupp på facebook (Janne) och kallar till ett planeringsmöte (Lollo). Bjud in Mats
Adler. Kan Mats lägga upp vår tävling i IndTA då vi har problem att lägga till behörighet.
Tävlingsgruppen tar med frågan.
Helen och Cathrine bokar domare till Gaedinga-kvaltävlingar 17-18/7.
Info från Elisabeth att Johannes undersöker vad som gäller för lag-SM. Behövs kval om antal
lag understiger de som får plats på ett SM?
Beslut: att flytta Lag-SM kval från planerat datum, 1 maj, då det ej kan genomföras i
dagsläget.
Vi skall försöka hitta på något 1 Maj då anläggningen ändå är bokad. Förslag från Lollo om att
hålla digitala kval.
Pay & Ride bokade 6 april, 20 april, 4 maj.
Lollo och Janne skulle hålla i detta. Vi måste annonsera, bestämma upplägg, pris och
bemanning. Janne tar tag i detta och kommunicerar via fb hur man tänkt.
Ungdom
Anna Ramström informerade om träningsdag på Säve. Distriktsförbund och lokalförening kan
ansöka om pengar från SIF för att anordna träning för ungdomar. Krav att tränaren är
utbildad enligt SIF-utbildningstrappa minst level 1. Vignir är tillfrågad och har tackat ja. Alla
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skulle få bidrag men fördelas beroende på hur många som sökt. Vi får inte glömma att vi
måste begära att få se utdrag ur belastningsregistret om/när det blir av.

6.

Utbildning


7.

Ann har mailat Rebecka Frey i veckan gällande Hippologi 1 på distans, men har inte fått
svar ännu.

Anläggning





8.

Hyra av traktor – avtalsframtagande pågår. Louice har gjort ett utkast. Cathrine har lovat
att vara med i diskussionen. Det är inte helt lätt att formulera för att minimera riskerna för
oaktsamhet. Inga avtal får skrivas innan vi är överens.
4-hjulingen behöver repareras då det läcker olja. Oklart hur och kostnad för detta i
dagsläget.
Gemensam arbetsdag 5 april kl 10:00-15:00. Egen mat pga smittskydd. Vi måste försöka få
med fler människor från lokalföreningarna. Janne, Sven och Karin skall se över vad som
skall göras. Elisabeth lägger in i kalendern att vi har arbetsdag.

Ekonomi
Inget har hänt. Vi har god ekonomi.

9.

Hemsida, kommunikation, info


Inget denna gång

10. Övriga frågor


Nästa möte mån 5 april kl 20:00

Mötessekreterare: Cathrine Sandberg

Justeras (digital justering via digitalt media är tillräckligt)
Mötesordförande: Elisabeth Andreasson
Mötesjusterare: Karin Berntsson
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