Vinir styrelsemöte 12 januari 2021
Närvarande:
Cathrine Sandberg
Karin Andersson
Monica Rohland
Tuija Riuttanen
Jessica Svalstrand
Astrid Längsjö
Åsa Adler
Jeanette Cavelström
Gäster: Elisabeth Andreasson, Jan Ljungholm från Vestur och Distriktet

Mötets öppnande
Cathrine öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Justerare
Tuija justerar protokollet.

Närvaro
Åtta styrelsemedlemmar närvarande. Mötet är beslutsmässigt.

Föregående protokoll
Cathrine förtydligade att det inte finns något beslut på att ändra formen för SIF avel (ändras ej i
protokollet).

Dialog med våra gäster
1. Vad är viktigast för Vinir just nu?
Redogörelse för aktiviteter, vilka vi finner vara viktiga för att det ska röra sig lite i föreningen.
Hemma-hos ritter och digitala föreläsningar står på agendan. Hubertusritt har genomförts.
2. Vad kan Vestur/distriktet hjälpa till med?
Fråga från Janne: Har vi sökt något stöd från kommunen? Janne sitter i fritidsnämnden i
Mölndal.
Svar: Vi har inte sökt något i dagsläget. Oklart om det finns något vi kan söka.
Fråga från Cathrine: Vad gäller ang utdrag ur brottsregistret för barn/ungdomstränare?
Svar: Elisabeth rekommenderar att man läser om vad som gäller på Göteborg kommuns
hemsida. Vi har nog inte den typen av tränare, och de blir inte ensamma med barnen.
3. På gång i distriktet: Aktiviteter i distriktet arrangeras i lokalföreningarna, men i distriktsform.
Flera kurser har hållits under året, t ex Hippologikurs. Distriktet blir vad VI gör det till!
Anläggningen på Säve behöver vi få att gå runt och den behöver skötas. Man har lyckats dra
ner på en hel del utgifter, så det har gått ganska bra.

Markfrågan Säve gentemot Göteborgs stad är en stor och tidskrävande fråga. Man försöker
lyfta fram GHP som en viktig plats för ridsporten i Göteborgsområdet.
4. Årsmöte 7 mars, alla välkomna. Anmälan obligatorisk, info finns på hemsidan. Endast
föreningens formellt valda har rösträtt.

Rapport från sektionerna
Tävling
Vinirs Gaedinga SM kval är lagt som en endagarstävling i INDTA just nu. Dag 2 är tänkt att köras av
Vestur.
Under våren behöver vi ta beslut om vilket system vi ska använda för tävling, samt blåsa nytt liv i
tävlingssektionen.

Ungdom
Svårt att få tag i de som lovat hålla föreläsningar.
Astrid jagar log-in till Vinir Ungdom så att hon kan lägga till medlemmar i rätt ålder samt skicka ut
info den vägen. Tina Rinaldo har hjälpt till med en lista.
Från Astrids stall hälsar de att småtävlingar är roliga och uppskattade! Man kan gärna arrangera små
tävlingar lokalt, men det bör helst göras i Vinirs regi (avtala med styrelsen) för att slippa avgift som
privata arrangörer skall betala.

Fritid
•
•
•
•

Två digitala föreläsningar planerade i januari
Ritt på travbanan i Höglanda i februari
Hemma hos-ritter på Klevsvik i mars, och Sinntorp i april/maj
Avvaktar Corona-situationen innan vi skapar större evenemang

SIF-info
Extra årsmöte i december, men Cathrine missade anmälan. Årsmötet genomfördes enligt plan, och
besluten följde det som diskuterats innan.
I övrigt är det ganska tyst från SIF:s sida.

Ekonomi
•

•
•

•
•

Allt klart inför bokslutet. Väntar på faktura från SIF på medlemsavgifter. Resultat: -73 kr,
vilket är helt OK med tanke på att vi inte haft några intäkter förutom medlemsavgifter, vilket
efter alla avdrag är ca 10 000 kr.
Fakturor för medlemsavgift 2021 är utskickade.
18 personer får medlemsavgiften betald. Detta är förutom två hedersmedlemmar personer
som varit engagerade i styrelsen, fritid, tävling. Bjudna 2020: Mats Adler, Åsa Adler, Karin
Andersson, Jeanette Cavelström, Johanna Karlsson Ahlström, Susanne Larsson,
Margret Löfgren, Ulrika Persson, Tina Rinaldo, Monica Rohland, Cathrine Sandberg, Helen
Sandberg, Martina Stockhaus, Jessica Svalstrand, Pia Ålander, Tuija Ruittanen, Maja Hahlin
och Astrid Längsjö.
Saldo: 115 900 kr vid årsskiftet. Detta skall räcka till planerade investeringar.
Vi har fått fyra värdecheckar på SJ för den inställda resan till årsmötet. Föreningen kan inte
nyttja dem just nu. De är öppna att användas för vem som helst. Värde 3956 kr.
Beslut att vi säljer värdebevisen till halva priset jämfört med värdet.

Årsmötesplanering
•
•
•
•
•
•

Söndag 28 februari kl 17:00.
Digitalt möte. Cathrine och Jeanette kollar vilka alternativ som finns för
privatpersoner/föreningar, och hur man kan sköta t ex röstning.
Kallelse och agenda – Karin fixar
Anmälan tas upp av ”någon”, länk skickas ut.
Verksamhetsberättelse: Cathrine sammanställer, input behövs från varje sektion.
Bokslut skall vara klart och påskrivet

Info till valberedningen
Röda = uppe för omval/nyval.
Cathrine kontaktar Amanda med nedanstående input, och ber Amanda kontakta samtliga även de
som fortsätter.
Roll
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Namn
Cathrine Sandberg
Karin Andersson
Åsa Adler
Susanne Larsson
Monica Rohland
Tuija Riuttanen
Maija Hahlin
Jeanette Cavelström
Astrid Längsjö Olovsson
Jessica Svalstrand

Nästa möte
Tisdag 9 februari kl 19:00

Övriga punkter
Inget

Vid tangentbordet: Karin Andersson
Justeras: Tuija Riuttanen

Vald t o m
*)
2020
2021
2020
2021
2020
2021
2020
2020
2020
2020

Omval? Mandattid
Ja
2 år
2 år
Ja
2 år
2 år
Ja
2 år
2 år
Vet ej
2 år
Kanske 1 år
Ja
1 år
Vet ej
1 år

