Sammanfattning av styrelsemöte nr 6, 3 augusti 2022
Närvarande: Jenny Mandal (ordförande), Kristina Johansson, Peter Stålhammar, Ingemar Tapper,
Sabina Anderberg, Johan Andersson, Anna Ryberg (adjungerad generalsekreterare) Frånvarande:
Charlotta Gripenstam
Ekonomi
Genomgång av resultatrapport per 31 juli 2022 enligt tidigare utskickad handling.
Rapporter från sektioner och kommittéer sektion
•

Fritidssektionen – Sverigeriten är på sluttampen och ridutmaningen pågår för fullt.
Wångenlägret fullbokat, eventuellt går det att utöka antalet platser. Johan och Kristina ser
över bidraget från Naturvårdsverket.

•

Ungdomssektionen – ett lyckat Lag-SM är genomfört 29-31 juli liksom NUV på Wången vecka
26. ULK på gång på Edeby Gård vecka 38, anmälan öppnad. Planering för ungdomsmöten vid
SIHS pågår, fysiskt möte för sektionen på Wången i september för planering av 2023.

•

Tävlingssektionen – håller på att ta fram uppdragsbeskrivning för en arbetsgrupp som ska
jobba med att utveckla nivå 1-tävlingar. Diskussion om eventuellt separat ungdomsSM/senior-SM pågår. Uppstart av arbetsgruppen kring barns och ungas tävlande sker 19
augusti hos Riksidrottsförbundet

•

Utbildningssektionen – Momsfrågan är aktuell igen. Till ridlärare 4 har inkommit 15
anmälningar, ridlärare 2 är på gång i oktober och två ridledarutbildningar genomförs i
september. En 10-årsöversikt över SIFs centrala utbildningar ligger på hemsidan med syfte
att alla ska kunna planera eventuella utbildningsvägar.

•

Avel – ingen rapport pga frånvaro

•

Landslag – Landslaget är på väg till NM på Åland denna helg. Anna, Malin, Sissel och Micke
åker till Mariehamn fredag 5 augusti, ryttarna anländer 6-7 augusti, hemresor 14-15 augusti.

•

SM: färre besökare än förväntat vid årets SM, analys görs av SM-gruppen. Planeringen inför
GKSM i september pågår för fullt.

Uppdatering RF
• Inget nytt att rapportera pga semestrar hos RF.
Ansökan ny lokalförening
En ny ansökan om medlemskap i SIF har kommit in från föreningen Afram. Ansökan är fullständig
bortsett från att årsmötesprotokollet inte är undertecknat. Styrelsen beslutade att godkänna
föreningen Afram förutsatt att ett underskrivet årsmötesprotokoll inkommer.
Extra årsmöte – disciplinnämnd
Enligt RFs stadgar ska disciplinnämnden bestå av minst tre ledamöter när de fattar beslut. SIFs
disciplinnämnd består idag av tre personer valda på riksmötet 2022. Om en av dem är jävig i en fråga
och inte kan delta, så kan disciplinnämnden inte fatta beslut och då hänskjuts ärendet direkt till
Riksidrottsnämnden. SIFs disciplinnämnd bör således bestå av fler än tre personer varför ett extra
årsmöte bör genomföras snarast för att säkerställa att disciplinnämnden är beslutsför. En
komplettering av stadgarna behöver göras vid nästa årsmöte och ytterligare 2-3 personer väljas in i
disciplinnämnden. Kansliet utreder skyndsamt om ett extra årsmöte bör genomföras under hösten
eller om frågan kan vänta till Riksmötet 2023.
Höstmötet/ordförandekonferensen/arbetsgrupper
Höstmötet genomförs den 18-20 november tillsammans med SIF Avel. Arbetsgrupper har tillsatts för
att arbeta med 1. Fredagens ”företagardag” (Jenny sammankallande) 2. Det allmänna programmet
på lördagen (Anna sammankallande) 3. Fest på lördagskvällen + övriga praktiska arrangemang (Anna
och Jannike). Ett möte hålls tillsammans med SIF Avel i slutet av augusti för att planera höstmötet
tillsammans. Ungdomssektionen har sin ungdomsträff på SIHS helgen efter i stället för på höstmötet.
NM – gaedingakeppni?!
Diskussioner har förts i den nordiska ordförandegruppen om huruvida gaedingakeppni ska ingå i
Nordiska Mästerskapen framöver eller ej. NM är ett mycket stort evenemang att dra runt som det ser
ut idag och flertalet av länderna anser att gaedingakeppni ska brytas loss och ha ett eget
internationellt mästerskap som t ex privata arrangörer kan få i uppdrag att organisera. Diskussioner
här om fortsätter vid möten i samband med NM.
Nästa möte: tisdag 6 september kl 19.30-21.00.
//Anna Ryberg

