Sammanfattning av styrelsemöte nr 7, 6 september 2022
Närvarande: Charlotta Gripenstam, Jenny Mandal, Kristina Johansson, Peter Stålhammar, Ingemar
Tapper, Sabina Anderberg, Anna Ryberg (adjungerad generalsekreterare), Göran Fernsund
(adjungerad valberedningen) Frånvarande: Johan Andersson
Ekonomi
Genomgång av resultatrapport per 31 augusti 2022 enligt tidigare utskickad handling.
Rapporter från sektioner och kommittéer sektion
Fritidssektionen – sektionen ska nu påbörja arbetet med verksamhetsplanering och ansökningar
inför 2023. Johan har deltagit i möte med Svenskt Friluftsliv.
Ungdomssektionen – Avelsvisarkurs på Wången hölls 3-4 september. Planerar tillsammans med
utbildningssektionen för ett fortbildningssemiarium med fokus på ryttare med
funktionsvariationer. Deltar i arbetsgruppen kring barns och ungdomars tävlande, planering av
SIHS pågår.
Tävlingssektionen – GKSM genomförs 9-11 september, Nina Bergholtz tillsatt som GK-ansvarig
inom TS. 8 ansökningar till nivå 1 2023 har inkommit.
Utbildningssektionen - 10 personer har erbjudits plats på Ridlärare 4-utbildningen
Avel – bedömningar genomförda, positiva till att samköra höstmötet och SIHS, Blup-diskussionen
fortfarande het.
Landslag – 16-17 november samlas landslagstruppen på Bosön för träning, tester och
gemenskap. De öronmärkta medel som finns för detta från RF får användas t o m våren 2023.

Uppdatering RF
• Intensiv rapporteringsperiod samt nätverksmöten kring alla projekt.
• Återstartsstöd 3 beviljat; 330 000 Sek varav minst 30% ska ut till föreningarna. Information
går ut till föreningarna under september.
• 14 september uppstartsmöte kring parasportssatsningen. Anna och Kia Holmquist från
tävlingssektionen deltar.
• Projektstöd IF med fokus barn- och ungdomsverksamhet; Anna och Ingemar har deltagit i
möte med RF samt skickat information till samtliga lokalföreningar.

•

Ett första arbetsmöte har genomförts kring barns och ungdomars tävlande (19/8) på
Idrottens hus, nästa möte sker 19 september.

Extra årsmöte – disciplinnämnd
Styrelsen beslutade att utlysa ett extraårsmöte (digitalt) den 12 oktober för att fatta beslut om att
antalet ledamöter i disciplinnämnden ska vara fem samt välja in två nya personer till befintlig
disciplinnämnd. Styrelsens rekommendation till valberedningen är att en bör vara veterinär och en
bör ha stor erfarenhet från idrottsrörelsen
Höstmötet/ordförandekonferensen
Höstmötet genomförs den 18-20 november tillsammans med SIF Avel. Företagardagens (fredag)
program färdigt. Förslag till program finns för lördag (öppen höstkonferens) och söndag
(ordförandekonferens). Kostnaden för lördagen beräknas bli cirka 800 kr/deltagare inkl. mat (fika,
lunch, middag) och cirka 400 kronor för söndagen (fika och lunch). Under söndagen kommer SIF Avel
troligen ha ett avelsmöte.

Nästa möte: 1-2 oktober på Marma Torp.
//Anna Ryberg

