
 
  
 

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE VINIR ISLANDSHÄSTFÖRENING  
23 September 2021 
 
Närvarande:  
Cathrine Sandberg, ordförande 
Monica Rohland (Teems)  
Kristina Hagman 
Lina Gustavsson (Teems) 
Tuija Ruittanen 
Åsa Adler (Teems) 
Astrid Längsjö-Olofsson (Teems) 
Susanne Larsson 
 

 

1 Mötets öppnande: Mötet öppnades av Ordförande. 

 
2 Godkännande av dagordning: Dagordningen godkändes av styrelsen.  

3 Val av sekreterare: Susanne Larsson 

4 Val av justerare: Tuija Ruittanen 
 

  Frånvaro:   Karin 

 5 Föregående protokoll: Cathrine läste upp föregående protokoll, som godkändes. 
 
 6 Tävlingssektionen:  
 
Vinir/ Vestur 2 dagar endast 17 anmälda. 
 Summering. Genomförders på 1 dag istf 2 med chans att göra 2 kval på samma dag. 
32 starter på FM. 18 starter på EM. + 26,000kr delas  50/50 vinir Vestur. 
Till Vinir 13,164kr 
 
Dubbelkval ger stora vinster för arrangören när det blir halverade kostnader för domare, hyra av 
bana. Väldigt bra tyckte även de startande. Finns önskemål att göra ett dubbelkval 2022. 
 

• KM på Klevsvik 10 oktober 

• Till KM behöver all typ av material ses över. Engångsmaterial, domarkorgar mm 

• Foodtruck Fish and Chips Taste Of Britain 
Förslag på aktivitet, loppis i maskinhallen. Lägga ut info i god tid så folk vet att dom kan ta med sig 
saker att sälja 
 20 min SA stallet visar hästar på Lunchen, susanne kollar 
20 min Lunchaktivitet med Isabella Rinaldo, Cathrin kollar 

•  



 
7 Ungdomssektionen: 
Behövs förstärkning med fler personer. Lina G ? 

• ULK (Ungdomsledarkurs) annonserad via Facebooks gruppen. Ungdomar är välkomna att 
anmäla sig till SIF.  

 
 8 Fritidssektionen: 

• Skojmästerskapen i oktober. Återkommer efter 7 Okt då det är nästa Möte 

•  
 

 9 Ekonomi: 128,000 kr varav Sif ska ha en stor del av detta. 
    261 medlemmar 
Lectum, indta inloggning kan ge dubbla fakturor 
 
7 sponsortröjor i år till tävlande på SM  

•   
 10 SIF information:  

• Höstkonferens på Marmatorp 20-21 NOV, Cathrine och Karin skall deltaga 
Ordförandena i lokalföreningarna skulle ha möte månatligen, men det rann ut i sanden efter 
första mötet. Oklart vilken typ av information vi kommer att få av SIF gällande bidrag mm. 
som vi är berättigade till, samt vad det innebär att numera vara en del av 
Riksidrottsförbundet. 

• Möte 14 OKT SIF ordförandemöte, Cathrin 

•  

• Riksidrottsförbundet. 

• Gäller föreningsstöd, Jobba vidare med detta ev en föreläsning. 

• 8-11 nov halv 8 hos oss föreläsningen 
11 Övrigt: 
Vinirs förvaring av material på klevsvik. 
Klevsviksstugan skall städas före km. 
Saker skall ses över och slänga det som inte behövs. 
Det som blir kvar kommer förmodligen att få plats i dokumentskåpet förutom högtalarna 
Skall värdeföremål förvaras där så behövs lås på den dörren 
Arbetsdag på Säve 2 OKT 
 
Vestur höstmöte 24 okt, tävlingsplanering för 2022, Cathrin deltar 
Förslag: vinir open 14-15 maj, Klevsvik 
Dubbel GK vinir/ vestur 1 dag mitten av juli, Säve 
KM slutet av september, Klevsvik 
 12 Mötet avslutas: Mötet avslutades av ordförande. 
 
 13 Nästa Möte:   
Tisdag 23 Nov Bäckagården kl 19,00 
 
 
Vid anteckningarna: Susanne Larsson 
Justerat via mail av: Tuija Ruittanen 
 
     
 ………………………………………………………….  Datum 2021-09-23 
 



 


