
 

Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening  

28 oktober 2014 
Närvarande: 

Karin Andersson, ordförande 

Agneta Lindmark, sekreterare 

Elisabeth Wallenbring, ledamot  

Carina Andersson, ledamot  

Agneta Heijl, ledamot 

Monica Rohland, ledamot  

Carolina Hagman, ledamot 

Hanna Löfgren, ledamot 

 

Ej närvarande: 

Giesela Magnusson, kassör 

Elin Wallenbring, ledamot 

 

1. Mötets öppnande 

Karin hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.  

2. Dagordningen 

Dagordningen godkänns med tre tillägg under Övriga punkter. 

3. Val av justerare 

Till justerare av dagens protokoll valdes Carina Andersson och Hanna Löfgren. 

4. Närvaro 

Mötet är beslutsmässigt. (För att mötet ska vara beslutsmässigt krävs att minst 5 av styrelsens 

medlemmar medverkat i mötet.) 

5.  Konstitutering av styrelsen 

a) Orienteringar  

Presentation av de närvarande styrelsemedlemmarna. 



 

b) Kontaktlista på hemsidan 

Beslut: 

att styrelsens kontaktuppgifter på hemsidan ska innehålla både mejladress samt telefonnummer.  

c) Arbetsordning 

Styrelsemöten hålls söndagar kl 18.00 i princip varannan månad (se punkt 5 d) 

Beslut: 

att protokollen ska skrivas som beslutsprotokoll och läggas upp på hemsidan samt att kallelse till 

styrelsemöten görs via styrelsens FB grupp.  

Beslut: 

att styrelsens facebook grupp kommer att användas som diskussionsforum och snabbt beslutsforum. 

Överenskommet att man talar om att vi har läst ett inlägg. 

Policyfrågor kommer att diskuteras vid nästa möte.  

d) Planering av möten över året 

Beslut: 

Följande mötesplan för styrelsen beslutades: 

November 2014 

Januari 2014 

April 2014 

Juni 2014 

Augusti 2014 

Oktober 2014 

December 2014 

Vinir årsmöte Januari 2015 

 

Kalenderdatum för mötena beslutas nästa möte. 

6. Bildandet av ny förening 
a) Ansökan om att bilda lokalförening 

Vår ansökan är inskickad till SIF och kommer att behandlas på SIF nästa styrelsemöte 2014-10-31. 

b) Ansökan om nytt organisationsnummer 

Beslut:  

att göra en ansökan om organisationsnummer när vår ansökan till SIF är godkänd.  



 

c) Öppna bankkonto 

Val av bank diskuteras.  

Beslut:  

att att välja bank med kontanthantering och ett i övrigt bra serviceutbud för föreningen.  

d) Medlemsavgifter 

Beslut om medlemsavgifter togs på det konstituerande mötet för Vinir.  

 

Både Djarfur och Vaengur har försäkringar som omfattar medlemmarna vid olika aktiviteter 

organiserade av föreningen. Om Vinir ska teckna liknande försäkring diskuteras vid nästa möte. 

e) Hantering av medlemsregister 

Vi avvaktar SIF beslut om godkännande av föreningen. 

f) Medlemsfakturering 2015 

Vi avvaktar SIF beslut om godkännande av föreningen. 

g) Artikel i islandshästen 

Vi avvaktar SIF beslut om godkännande av föreningen. 

7. Information till medlemmarna 

Hur information ska spridas till medlemmarna diskuteras. 

Beslut: 

att vi kommer använda; 

- Hemsidan  

- Facebook gruppen 

- Mejl 

Beslut: 

att försöka skapa en karta på hemsidan över stall i upptagningsområdet och ev länka till deras web, 

FB etc. 

att skapa och underhålla en kalender aktuell på hemsidan. 

att skapa och underhålla en mejllista utifrån medlemsregistret  

Karin A informerar mötet om att Mats A skapat #vinirislandshästförening på Instagram. 

8. Hantering av sektionerna 

Förslag om att medlemmar i styrelsen ska ha ett ansvar för kommunikation med de olika  

sektionerna diskuteras. 



 

Beslut: 

att ansvaret fördelas enligt nedan; 

a) Tävling: Carolina H och Carina A 

b) Ungdom: Hanna L och Elin W 

c) Aktivitet:  Elisabeth W och Monica R 

d) Materiel: Elin W och Carolina H 

e) Säve: Carina A 

9. Info från SIF och Vestur 

Protokoll från Vesturs tävlingsplanering finns på Vesturs hemsida. 

10. Medlemsinfo att publicera 

Beslut: 

att informera om att första styrelsemötet genomfört. 

att informera om hur vi kommunicera med medlemmarna 

att informera om tävlingskalendern  

11. AP Listan 
Inget att följa upp. 

12. Övriga frågor 

a) Aktiveteter 

Förslag om att bjuda medlemmarna till ett föredrag om Holars utbildningsstege med Anna-Rebecka 

E. Kostnad 2500 sek plus 400 sek för stugan i Bunketorp. Preliminärbokat till 2014-12-05 

Ungdomsmedlemmar (under 21) får gå gratis, övriga betalar 40 sek/person, att finansiera fikat med. 

Beslut:   

att genomföra förslaget. 

b) Vinirs kassa 

Beslut: 

att be styrelserna i Djarfur och Veangur besluta om att överföra 10.000 sek var till Vinir. 

c) Dator till sekreteraren.  

Inköp av dator till Vinirs sekreterare diskuteras. Ev kan en dator skänkas till Vinir. 

Beslut:  

att undersöka om vi kan få den erbjudna datorn. 

13. Nästa möte 

2014-12-14 kl 18.00 på Nersgården. 



 

14. Mötet avslutas. 
Karin tackar för deltagandet och avslutar mötet. 

Vid protokollet.                                       Justeras 

 

Agneta Lindmark                                    Carina Andersson                          Hanna Löfgren



 

Vinir styrelse beslutslogg 2014 

 

När Vad Genomfört 

2014-10-28:1 

Pkt 5b 

Att styrelsens kontaktuppgifter på hemsidan ska innehålla 

både mejladress samt telefonnummer.  

 

2014-10-28:2 

Pkt 5c 

Att protokollen ska skrivas som beslutsprotokoll och läggas 

upp på hemsidan samt att kallelse till styrelsemöten görs 

via styrelsens FB grupp. 

 

2014-10-28:3 

Pkt 5c 

Att styrelsens facebook grupp kommer att användas som 

diskussionsforum och snabbt beslutsforum. 

Överenskommet att man talar om att vi har läst ett inlägg. 

 

 

2014-10-28:4 

Pkt 5d 

2014 års mötesplan för styrelsen samt datum för årsmöte 

2015 

 

2014-10-28:5 

Pkt 6b 

Att ge kassören uppdraget att göra en ansökan om 

organisationsnummer när vår ansökan till SIF är godkänd. 

 

2014-10-28:6 

Pkt 6c 

Att ge kassören i uppdrag att välja bank med 

kontanthantering och ett i övrigt bra serviceutbud för 

föreningen. 

 

2014-10-28:7 

Pkt 7 

Att följande forum kommer att användas för att sprida 

information till medlemmarna:  

- Hemsidan  

- Facebook gruppen 

- Mejl 

 

2014-10-28:8 

Pkt 7 

Att försöka skapa en karta över stall i upptagningsområdet 

och ev länka till deras web, FB etc. 

Att skapa och underhålla en aktuell kalender på hemsidan. 

Att ge kassören uppdraget att skapa och underhålla en 

mejllista utifrån medlemsregistret 

 

2014-10-28:9 

Pkt 8 

Att fördela kommunikationsansvar mellan styrelsen och 

föreningens sektioner på medlemmar i styrelsen 

 



 

2014-10-28:10 

 

Att en första kort information om att nya föreningen Vinir   

   

Pkt 10 nu är igång, läggs ut på hemsidan och i FB gruppen  

2014-10-28:11 

Pkt 12a 

Att bjuda medlemmarna till ett föredrag om Holars 

utbildningsstege med Anna-Rebecka E i december 2014 

 

2014-10-28:12 

Pkt 12 b 

Att be styrelserna i Djarfur och Vaengur besluta om att 

överföra 10.000 sek var till Vinir. 

 

2014-10-28:13 

pkt 12 c 

Att undersöka om erbjuden dator kan skänkas till Vinir  

 


