Sammanfattning av styrelsemöte nr 1, 3 april 2022
Närvarande: Charlotta Gripenstam (ordförande), Jenny Mandal, Kristina Johansson, Amanda
Hagberg, Peter Stålhammar, Ingemar Tapper, Sabina Anderberg, Johan Andersson, Anna Ryberg
(adjungerad generalsekreterare) och Jannike Moström (adjungerad tjänsteman).
•

En ansökan har inkommit om att bilda ny förening. Ansökan är ofullständig och behöver
kompletteras innan föreningen kan godkännas.

•

Styrelsen utsåg en arbetsgrupp som ska arbeta med medlemskap och medlemsavgifter i syfte
att bl a öka antalet medlemmar och se över om det är möjligt att sänka medlemsavgifter
(sammankallande Ingemar Tapper). Frågan kommer att diskuteras på sommarens
ordförandekonferens.

•

Styrelsen följde upp motioner och propositioner från Riksmötet 2 april. De nya stadgarna har
publicerats på hemsidan. En arbetsgrupp bildades med uppdrag att ta fram förslag på
reseutjämningsystem och resepolicy (sammankallande Kristina Johansson). Anna Ryberg fick
i uppdrag att skapa en populärversion av styrelseprotokollen som publiceras på förbundets
hemsida under nyheter.

•

Styrelsen tillsatte en arbetsgrupp som tar fram en gemensam plattform och struktur för
sparande av dokument för styrelse, kansli, sektioner osv (sammankallande Jannike
Moström).

•

Styrelsen beslutade att ha digitalt styrelsemöte första tisdagen varje månad 19.30-21.30
samt fysiska möten 30 juni, 1-2 oktober, 11 november, 14-15 januari samt 31 mars.

•

Styrelsen beslutade att arrangera ordförandekonferens den 1 juli i samband med Sport-SM
samt den 13 november i samband med höstkonferensen.

•

Styrelsen beslutade att arrangera årets höstmöte den 12-13 november, om möjligt
tillsammans med SIF Avel. Höstmötet ska ha ett brett fokus där alla ska kunna delta i samtliga
seminarier, föreläsningar, workshops osv. En galamiddag med prisutdelningar mm genomförs
på lördagskvällen.

•

Styrelsen beslutade att Riksmötet 2023 genomförs den 1 april.

•

Diskussioner förs med islandshästmagasinet IceHorse om ett samgående med
medlemstidningen Islandshästen. Information om eventuella förändringar kommer att finnas
i nästa nummer av tidningen Islandshästen.

•

Styrelsen ska ta fram en code of conduct för styrelsen som behandlar t ex
styrelsemedlemmarnas tystnadsplikt i känsliga frågor samt inlägg/kommentarer i olika
socialamedie-kanaler. I händelse av någon form av ”kris” är ordförande förbundets
talesperson om inte annan person utses av styrelsen i en särskild fråga.

•

Styrelsen är överens om att alla grupper på sociala medier som drivs av förbundet ska vara
offentliga grupper och ägas och administreras av förbundet och inte av enskilda personer.

•

Styrelsen beslutade att VU tar fram förslag på befogenheter och ansvar för VU samt för
generalsekreteraren som sedan diskuteras och beslutas av styrelsen.

/Anna Ryberg 2022-04-07

