Stockholm den 12 november 2020

Inbjudan till Extra Riksmöte för Svenska Islandshästförbundet
När vi genomförde vårt digitala Riksmöte i april 2020 valde vi att bordlägga några frågor som enligt
SIFs stadgar ska hanteras vid ett riksmöte. Vår förhoppning var att vi skulle kunna ses under hösten
2020 och då tillsammans hantera dessa frågor. Dessvärre är smittspridningen av Covid-19
fortfarande alldeles för hög i Sverige för att ett fysiskt möte ska kunna vara möjligt. Behovet av att
hantera de utestående frågorna återstående dock varför vi här med kallar samtliga SIFs
lokalföreningar till ett extra riksmöte onsdagen den 16 december 2020 klockan 19.00 via det
digitala verktyget Zoom.

De frågor som kommer att hanteras under riksmötet är SIF Avels verksamhetsberättelse och
årsredovisning för 2019, inkomna motioner samt medlemsavgift 2021. Motionerna och
medlemsavgiften kommer även att lyftas för diskussion i samband med ordförandekonferensen den
15 november, men beslut därom fattas vid det extra riksmötet.
Bifogat finner ni samtliga handlingar till extra riksmötet och de återfinns även på SIFs hemsida.

Vid era lokalföreningsårsmöten 2020 valde ni ombud till Riksmötet och samma ombud bjuds nu in
till att delta vid det extra riksmötet. För att vi ska kunna upprätta en korrekt röstlängd är det viktigt
att alla som avser att delta vid det extra riksmötet anmäler sig senast den 6 december så att vi kan
upprätta röstlängden och skicka ut Zoom-möteslänken samt instruktioner till alla som ska delta.
Vänligen mejla er lokalförenings anmälan till controller@icelandichorse.se, innehållande namn på
lokalföreningen samt namn och mejladresser till de ombud som kommer att delta. Märk mejlet
”EXTRA RIKSMÖTE” i rubriken, tack.
Vid inloggning till Zoom-mötet den 16 december ombeds alla att i rutan där en anger sitt namn
skriva in vilken lokalförening man representerar samt sitt namn (exempel: Dagfari, Pia Svensson)

Vänligen hör av dig till anna.ryberg@icelandichorse.se eller press@icelandichorse.se (Malin
Fredriksson) om du har frågor eller funderingar kring det extra riksmötet.

Vi ser fram emot att träffa er på Zoom den 16 december!

Med vänlig hälsning
SIFs förbundsstyrelse

