Minnesanteckningar från Vinirs höstmöte
2015-11-15
Reflektioner om Vinirs sponsring av ryttare som deltagit på olika SM
Syftet med sponsringen av profilplagg som Vinir gjort under 2015 är att vi vill att Vinir skall synas!
Därför vill vi uppmana er som fått plagg att använda dem så mycket som möjligt när ni är ute på
tävlingar etc. Det är också roligt att lätt kunna se vilka som tillhör Vinir. Då vi är två föreningar som
gått ihop är det inte självklart att alla känner alla, men med profilkläderna på så kan vi lätt hitta
varandra och knyta kontakter.

Kort presentation av budget inför 2016
Styrelsen har gått igenom det ekonomiska resultatet hittills för 2015. Vi konstaterade att vi i stort
sett har gjort av med lika mycket pengar som vi har fått in. Det som genererar mest pengar till
föreningen är tävlingarna. I år har vi dragit in närmre 100 000 på anmälningsavgifter och café. Av det
är ca 30% vinst, resten går till omkostnader. Och det är den vinsten som har gjort att vi t ex har gett
alla medlemmar en T-shirt, kunnat sponsra alla SM ekipage (sport och Gaedinga) med kläder, och
Lag SM-ungdomarna med startavgiften, samt bjuda medlemmarna på föreläsning på höstmötet.
Inför 2016 har vi gjort en preliminär budget baserad på årets resultat hittills. Den kommer att
formellt presenteras på årsmötet, men vi drog muntligen igenom siffrorna på höstmötet.

Diskussion om arbetet i Vinirs sektioner
Vi har för närvarande fyra sektioner i Vinir:





Tävling
Aktivitet
Ungdom
Material

Vi gjorde en kort presentation av respektive sektion, och hade sedan en längre diskussion om
Tävlingssektionen. Eftersom den betyder så mycket för föreningens ekonomi så är den väldigt viktig
för oss. Men tyvärr har i stort sett allt arbete med att förbereda och genomföra tävlingarna landat in
på ett fåtal personer. För att styra upp detta bättre inför nästa år kom följande synpunkter och
förslag fram:


Dela upp ansvaret mellan olika roller och per tävling. De roller som nämndes var
Tävlingsansvarig, Domaransvarig, Funktionärsansvarig, IT-ansvarig, Veterinäransvarig.
Därutöver behövs t ex banansvarig och P-ansvarig, caféansvarig, renhållning mm mm.
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Det finns säkert många som skulle kunna tänka sig att hjälpa till med att arrangera
tävlingarna, men man är många gånger osäker på vad det är som skall göras. Förslag om att
man kan få ”gå bredvid” en erfaren person och lära sig.
Det finns bra information på SIF:s hemsida om hur man arrangerar tävlingar.
http://www.icelandichorse.se/Tävling/Förtävlingsarrangör/Lathundförtävlingsarrangörer.as
px

Vi beslutade att kalla till ett möte om tävlingssäsongen 2016 i december eller januari. Följande
personer anmälde sitt intresse för att vara med i Tävlingssektionen:













Martina Svantesson
Linnea Adler
Mats Adler
Camilla Lindberg
Pia Andersson
Eva Lodfelt
Lollo Löfgren
Annelie Silvander
Ulrika Persson
Karin Andersson
Hanna Löfgren
Carolina Hagman

Lördag 21 november har Vestur sitt höstmöte där planeringen för tävlingarna på Sävebanan och
inom Vestur görs. Vi beslutade att ha lika många tävlingar 2016 som vi har haft 2015 (Vinir Open, GK,
KM, Alternativ KM samt ev Lag SM uttagning). Vi kommer att fortsätta att ha tävlingar både på
Klevsvik och Säve.
Vi talade även om Vinirs möjlighet till ungdomsbidrag från kommunen. Under 2016 har vi inte haft
möjlighet att söka några bidrag då antalet aktiva ungdomar som är skrivna i Mölndals Kommun är för
få. Men i o med anslutningen till RF så öppnas nya möjligheter. Vi kommer att undersöka dessa
snarast, och söka de bidrag vi kan få.

Påminnelse om gratis T-shirt
Vi påminner om att Vinir sponsrar alla medlemmar med en gratis T-shirt under 2015. Beställs via
hemsidan: http://vinirshop.storedo.com/

Hemsidan/Kalendern
Alla Vinirs evenemang presenteras alltid både på Facebookgruppen och på hemsidan. Vi har också
en kalender på hemsidan där alla medlemmar kan få sina aktiviteter inlagda om man vill bjuda in
klubbkompisarna http://www.kalender.se/kalender/Vinir-Islandshästförening/40141 .
Kontakta någon i styrelsen om du vill ha något inlagt i kalendern.
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Info från SIF
Gisela Vanhanen och Janne Ljungholm drog information från SIF:s tävlingsseminarium som hölls
första helgen i november.

Presentation av Tölt on Ice-sektionen och dess organisation
Punkten utgick på mötet då organisationen inte var fastställd. Detta är nu gjort, efter diskussion och
beslut i styrelsen. I korta drag har vi bildat en ny sektion med en egen ekonomi. Sektionen har
mandat att skriva de avtal som behövs för att arrangemanget skall kunna genomföras, och har ett
eget konto för att kunna genomföra fakturering och utbetalningar för evenemanget. - TOI 2016
har en kärna av fasta medlemmar som har beslutsrätt för sektionen. Styrelsen i Vinir har utsett,
Carina Andersson, Hanna Löfgren, Ester Bromell, Sven Bjerén, Mats Adler, samt Ulrika Persson till
styrelse för sektionen med Carina Andersson som ordförande för tiden fram till och med samtliga
åtaganden i eventet avslutats.

Avslut Vaengur
Höstmötet avslutades med att Vaengur formellt avslutades som förening och kvarvarande kontanta
medel överfördes till Vinir.

Stort tack till alla som kom på mötet!
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Närvarande
Martina Svantesson (U)
Amanda Löfgren (U)
Monica Mortensen
Ann Graffman
Eva Lind
Linnea Adler
Mats Adler
Marcus Nyström
Anneli Nyström
Kajsa Nyström (U)
Hugo Sporrsäter (U)
Louice Sporrsäter
Susanne Larsson
Johanna Ahlström
Astrid Längsjö Olovsson (U)
Isabella Rinaldo (U)
Emrik Sjöberg (U)
Yvonne Härnström
Pia Ålander
Susanne Törnqvist
Nellie Hermansson (U)
Izabella Jelldéus Silvander (U)
Frida Röbel Thorsson (U)
Sandra Johansson (U)
Tina Rinaldo
Viktoria Rinaldo (U)
Lina Gustavsson (U)
Manuela Gustavsson

Margret Löfgren
Eva Lodfelt
Louise Löfgren
Lukas Löfgren (U)
Anna-Lena Thorsson
Annika Johansson
Camilla Lindberg
Pia Andersson
Agneta Lindmark
Sven Bjerén
Carina Andersson
Maria Svalstrand (?)
Maria Olofsson
Anna Olofsson (U)
Lena Liedberg
Margaretha Svahn
Elisabeth Wallenbring
Elin Wallenbring
Gisela Vanhanen
Jan Ljungholm
Monica Rohland
Carolina Hagman
Hanna Löfgren
Karin Andersson
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