Sammanfattning av styrelsemöte nr 2, 5 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).
•

Tidsplan för arbetsgruppers uppdrag beslutas av styrelsen i samband med att styrelsen fattar
beslut om att tillsätta en arbetsgrupp. En uppdragsbeskrivning tas fram av den som är
sammankallande i arbetsgruppen varpå den läggs i FB-gruppen.

•

Genomgång av resultatrapport per 31 mars 2022 enligt tidigare utskickad handling. Budget
2022 kommer att läggas in i resultatrapporten.
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•

•

•

•

•

•

Rapporter från sektionerna och kommittéer:
Fritidssektionen – möte om Sverigeritten med arrangörer genomfördes den 4 april, nästa
möte med sektionen är den 7 april. Idag finns fyra FB-grupper som använts av
sektionen/Fremja, framöver ska det enbart finnas en FB-grupp per sektion.
Ungdomssektionen – Lag-SM-möte 6 april kring digitala och fysiska kval, nästa sektionsmöte
7 april. Avelsvisarkursen del 2 flyttas fram till efter SM, del 1 äger rum på Wången och Ishof i
höst. Amanda har haft möte med SvRFs ungdomssektion och två representanter från UngS
deltog 1-3 april på FEIF Young Leader´s Event i Wien. Sektionen har möte första torsdagen
varje månad.
Tävlingssektionen – fokus just nu på att stötta nivå 1-tävlingarna. 525 ryttarlicenser sålda
hittills, nya domararvoden framtagna som börjar gälla 1 juli 2022. Sektionen har möte
varannan tisdagskväll.
Utbildningssektionen – HYN har årsmöte 7 april, Lisa Lantz deltar från US i UngS möten.
Många nya i sektionen, nästa möte fokus på verksamhetsplan 2022. Sektionen har möte
andra måndagen varje månad.
Avel – avelsbedömningarna filmas i år och när så möjligt sänds de live. En arbetsgrupp ska
sättas samman för att planera hingstvisningar, shower osv. Charlotta och Anna ska träffa
avelsstiftelsens nye ordförande Niclas Dahlqvist i maj för att prata samverkan.
Landslag – landslagsledningen består i år av Sissel Holmén, Andreas Hoffman, Fredrik
Sandberg, Izabella Granswed, Malin Fredriksson och Anna Ryberg. Representanter till
uttagningskommittén håller på att utses. Den 13 april hålls ett informationsmöte av Sissel
och Izabella för dem som ingår i landslaggruppen samt för personer som aspirerar på en
landslagsplats 2022. Här kommer även dopingregler tas upp.
SM – arbetet löper på enligt plan.
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Till nästa styrelsemöte – samtliga sektionsordföranden ska inkomma med förslag på personer
som ska ingå i respektive sektion. Styrelsen fattar beslutas om detta vid majmötet.
Riksidrottsförbundet:
Återstartsstöd 2– fokus återstart tävlingsverksamhet. Anna och Peter tar fram förslag på
kriterier och ansökningsprocess för lokalföreningar. Eventuellt kommer ett nytt
återstartsstöd (3) under våren.
Projekt som är på gång: Kartläggning Vuxna 65+, Kartläggning Inkludering, Rörelsesatsning
skolsamverkan samt Trygg Idrott/Trygga Ledare.
GS-möte 3/5 på Bosön
SF-dialog GS/Ordförande digitalt 16/5
Utbildning 6/4 – 5 steg mot jämställd och inkluderande idrott

•

Jannike har skickat ut förslag på utbildningsavtal till styrelsen som ska ligga på förbundets
hemsida. Styrelsen beslutade att anta förslaget och publicera utbildningsavtalet på
förbundets hemsida.

•

Verkställande utskottet tar fram ett förslag på arbetsordning för styrelsen till nästa
styrelsemöte. Charlotta är sammankallande för möten med verkställande utskottet.

//Anna Ryberg 2022-04-10

