Sammanfattning av styrelsemöte nr 3, 5 maj 2022
Närvarande: Charlotta Gripenstam (ordförande), Jenny Mandal, Kristina Johansson, Amanda
Hagberg, Peter Stålhammar, Ingemar Tapper, Sabina Anderberg, Johan Andersson, Anna Ryberg
(adjungerad generalsekreterare)
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Genomgång av resultatrapport per 30 april 2022 enligt tidigare utskickad handling.
Rapporter från sektionerna och kommittéer:
Fritidssektionen – Ett öppet möte har genomförts för alla som är intresserade av
fritidssektionens verksamhet, fler öppna möten kommer att genomföras. Fortfarande
problem med sektionens olika facebook-sidor, en helt ny organisationsägd sida startas och
de gamla avvecklas successivt. En översyn av Fremjahemsidan pågår och den ska på sikt
avvecklas då enbart förbundets sida ska finnas. Anna Ryberg deltog vid Svenskt Friluftslivs
årsmöte 26 april.
Ungdomssektionen – På gång: fortbildning ULK:are och HUL:are med fokus på trygga idrotter
och barn och unga med funktionsvariationer, nationella ungdomsveckan v 26, Lag-SM –
Hrimfaxi har inte hittat någon sekretariatsansvarig ännu, planering av Ungdomssektionens
tält på SM pågår.
Tävlingssektionen – över 1000 licenser sålda, första nivå1-tävlingen genomförs vecka 19.
Frågor kring hur NM ska genomföras i år och i framtiden diskuterades under FEIF-konferensen,
diskussionen återupptas efter årets NM. Under FEIF-konferensen lyftes frågan om Sverige
skulle vara intresserade av att arrangera VM 2027. Peter och Anna fick i uppdrag att sondera
denna möjlighet. En eventuell ansökan ska vara FEIF tillhanda hösten 2023.
Utbildningssektionen – en unghästtränarkurs har genomförts och två ridledarkurser är på
gång. Ett informationsmöte om ridlärare 4-utbildningen har genomförts med cirka 20
personer som var intresserade.
Avel – Charlotta, Kristina och Anna ska till Axevalla 17 maj för att träffa SIF avels ordförande
Niclas Dahlqvist. På agendan står samverkan SIF och Axevalla samt samverkan SIF och SIF
Avel.
Landslag – Uttagningskommittén består i år av Sissel Holmén, Andreas Hoffman och Kia
Holmqvist.
SM – en fråga om att ha ett lotteri under SM har inkommit från SM-gruppen. Styrelsen har
inga principiella invändningar mot detta.
Alla sektioner ska snarast lägga in sina förslag på sektionsmedlemmar i styrelsens FB-grupp
för beslut vid nästa styrelsemöte.
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Riksidrottsförbundet
Återstartsstöd 3: besked lämnas 12 maj om kriterier. Anna skriver SIFs ansökan med input
från Peter. Möjlighet för föreningar och distrikt att söka stöd för tävlingsverksamhet genom
återstartsstöd 2 ska nu kommuniceras till lokalföreningarna.
7 juni hålls en introduktion för förtroendevalda inom specialidrottsförbunden, styrelsen
deltar i mån av tid.
GS-möte 3 maj – Anna deltog, fokus återstartstödsstrategin (2022-2023), idrottsrörelsen i
Ukraina samt utredningen om RF/SISU-distrikten.
Barns tävlande – arbetsgruppen har uppstartsmöte i Stockholm den 20 juni, förmiddagen hos
RF, eftermiddagen på SIFs kansli.
Riksidrottsforum genomförs i Stockholm 11-13 november 2022.

•

Styrelsen beslutade att godkänna lokalföreningarna Dottir och Kulltorp Katla som nya
lokalföreningar i SIF.

•

Styrelsen beslutade att anta VUs förslag på arbetsordning för styrelsen och VU 2022.

•

Charlotta Gripenstam, Amanda Hagberg, Peter Stålhammar, Heimir Gunnarsson, Niclas
Dahlqvist, Jannike Moström och Anna Ryberg deltog i årets FEIF-konferens 30 april – 1 maj i
Oslo. Sverige har ställt sig till förfogande för att anordna FEIF-konferensen i Stockholm 2023.

•

Nytt datum för årets höstkonferens är 18-20 november pga krock med Riksidrottsforum. VU
sätter i gång planering tillsammans med SIF Avel.

//Anna Ryberg 2022-05-09

