Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 19 april 2015
Närvarande:
Karin Andersson, ordförande
Agneta Lindmark, sekreterare
Elisabeth Wallenbring, ledamot
Monica Rohland, ledamot
Carolina Hagman, ledamot
Hanna Löfgren, ledamot
Carina Andersson, ledamot

Ej närvarande:
Agneta Heijl, ledamot
Elin Wallenbring, ledamot
Giesela Magnusson, kassör

1. Mötets öppnande
Ordföranden önskar alla välkomna och öppnar mötet.
2. Dagordningen
Dagordningen godkänns.
3. Val av justerare
Till justerare av dagens protokoll valdes Hanna Löfgren.
4. Närvaro
Mötet är beslutsmässigt.
5. Föregående protokoll
Justerat.
6. AP-Listan
Genomgång av AP-listan genomförd.
7. Kassaärenden
a) Föreningen har 54.138 SEK i kassan.
b) Medlemsantal
Föreningen har 241 medlemmar som har betalat avgiften.
c) Budget 2015
Ingen rapportering
d) Medlemsform stödmedlem via SIF
Det ska vara möjligt att vara stödmedlem i Vinir. Inget merarbete för föreningen då medlemmen registrerar sig
själv via SIFs hemsida.
Beslut:
att stödmedlemskap ska kosta 130 SEK
Karin Informerar på hemsida och FB.

Vad gäller om man är sponsorsmedlem, kan man få del av klubbens förmåner som tex sponsring vid tävling?
Man kan kan deltaga i klubbens aktiviteter och tävlingar. Kan man vara huvudmedlem i två föreningar? Karin
kollar med SIF
Beslut:
att Vinir sponsrar stödmedlem vid tävling om medlemmen tävlar för Vinir
8. Summering av Tölt on Ice
Jättelyckat! Hela eventet har gått plus, c 90.000 SEK (inkl. varulager).
Förslag om att Vinir bör ta över eventet och driva det nästa år. Ett utskott bör bildas, med ett eget konto.
Beslut:
att Vinir tar upp evenemanget i sin plan.
9. Rapport från sektionerna
a) Sport
i. Inköp av rosetter.
Beslut:
att ge Ulrika i uppdrag att köpa in vad föreningen behöver.

ii. Funktionärskuponger
Beslut:
att heldags funktionärer erhåller en kupong värd 100 sek.

iii. Gamla rosetter
Beslut:
att köpa 100 st klistermärken med Vinirs logga och ”stajla” om gamla rosetter att användas inofficiella
tävlingar. Karin beställer.
Förslag om att vi bör beställa bildekaler också. , Dekaler kan delas ut som priser vid tävlingar. Karin kollar.

iv. Klubmästare KM
Beslut:
att endast huvudmedlem i Vinir kan bki klubbmästare. Karin informerar.
Följande officiella tävlingar ligger i kalendern:
1. Vinir Open ( tävlingsledare Ulrika Persson)
2. Lag SM (tävlingsledare Ulrika Persson)
3. Gaedinga SM, (Vestur event , Linnea Adler tävlingsledare Vinir)
Karin kollar att tävlingsledarna tar tag i funktionärsdelarna
b) Ungdom
i. Förslag om att engagera en dressyrryttare 1 dag, för att hålla lektion för ungdomar. Samtidigt skulle man
kunna engagera en domare som är vid banan och ger tips till dem som rider. Bör genomföras någongång efter
10 juni. Förslagsvis på Sinntorp. Elin tar fram förslag på upplägg och kostnad.

Beslut:
att föreningen sponsrar aktiviteten med 2000 sek

ii. Lag-SM
Lollo sponsrar genom att träna lagen för 100 per tävlande. Gäller alla vinirmedlemmar som vill kvala till Lag-SM
d) Rapportering Aktivitet
Geadingautbildningen blev jättelyckad! Gick c 1.500 plus.

Nästa inplanerade aktivitet är ritt på morsdag 31/5 till minne av Åsa, kostnad 50 sek/ deltagare. Förslag om
att skänka 50 sek/deltagare till Cancerfonden. Föreningen bjuder på lunch.
Beslut:
att kostnaden, 50 sek/deltagare oavkortat går till cancerfonden
att Vinir bjuder på lunch
Karin informerar på FB evenemanget om detaljerna för ritten. Elisabeth och Monica sköter inköp till lunchen.
e) Rapportering Materiel
Klubbshopen är klar. Förslag att Karin H kommer ut på första lämpliga tävling och visar upp produkterna i vår
shop.
Beslut:
att öppna shopen
att funktionärskuponger kan användas i shopen
Karin meddelar Print by Hallberg och kollar när Karin H kan komma ut på en tävling och visa våra produkter .
Förslag att vi ger alla medlemmar en T-shirt med Vinir logga på. Kostnad c 2500 sek. Varje medlem beställer
själv i shopen och tröjan hämtas ut på lämplig tävling.
Beslut:
att varje medlem erhåller en vit T-shirt
Karin skriver på nätet.
10. Info SIF/Vestur
a) SIF Årsmötes 2015-01-30—02-01 i Linköping.
Inget särskilt att rapportera utöver vad som publicerats på nätet.
b) VSM och GK SM
Vinir tar hand om Marknadsgatan, sponsorer (Carina Andersson) och information samt sekretariat (Mats
Adler). Jor GK-SM sekretariat.
Vinir har gräsklippningen på Säve vecka 20,25 och 31. Carina talar med Sven.
11. Medlemsinformation att publicera
Karin lägger ut information, se AP-lista.
12. Övriga Frågor

a) Flaggor
Beslut:
att köpa in en stor flagga samt 2 små
Förslag om att köpa in banderoller eller skyltar också. Karin kollar vad som finns.

13. Nästa Möte
2015-06-07 ( alt 09, eller 17) kl 17.00 på Klevsvik. (kolla datum på FB!)
14. Mötet avslutas
Ordföranden tackar deltagarna och avslutar mötet.

Vid protokollet

Agneta Lindmark
Justeras

Hanna Löfgren

Vinir styrelse beslutslogg

När

Vad

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

2014-10-28:7
Pkt 7

Att försöka skapa en karta över stall i upptagningsområdet
och ev länka till deras web, FB etc.
Att skapa och underhålla enaktuell kalender på hemsidan.
Att ge kassören uppdraget att skapa och underhålla en
mejllista utifrån medlemsregistret

2014-10-28:8
Pkt 8

Att fördela kommunikationsansvar mellan styrelsen och
föreningens sektioner på medlemmar i styrelsen

2014-10-28:9
Pkt 10

Att en första kort information på hemsida och i FB grupp om
att den nya föreningen Vinir nu är igång

2014-10-28:10
Pkt 12a

Att bjuda ungdomsmedlemmarna till ett föredrag om Holars
utbildningsstege med Anna-Rebecka E i december 2014

2014-10-28:11
Pkt 12 b

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

Genomfört

2014-10-28:12
pkt 12 c

Att undersöka om erbjuden dator kan skänkas till Vinir

2015-01-12:1
pkt 7 c

Att undersöka med SIF hur vi gör med det felaktigamedlems
beloppet samt hur vi får ett komplett utskick av fakturor.

2015-01-12:2
pkt 7 d

Att varje sektion tar fram ett aktivitets och budgetförslag till
nästa möte
Att kassören tar fram ekonomisk historik från Djarfur samt att
vi ber Vaengur göra detsamma.

2015-01-12:3
pkt 7 d

Att testa Swish.
Att be sportsektionen att ta med information om Swish i
framtida ryttarbrev.

2015-01-12:4
pkt 7 g

Att be Mats A att göra en uppdatering ang Vinir i systemet.
Kassören vbf organisationsregistrering till Mats

2015-01-12:5
pkt 7 h

Att teckna föreningsförsäkring för Vinir.

2015-01-12:6
pkt 8 e

Att följa § 7 i Vinirs stadgar som dagordning för Vinirs
årsmöte

2015-01-12:7
pkt 8 f

Att på årsmötet redovisa Djarfurs bokslut samt erhålla
styrelsens ansvarsfrihet.

2015-01-12:8
pkt 8 g

Att bjuda på smörgåstårta på årsmötet.

2015-01-12:9
pkt 8 h

Att ta med en provkollektion till årsmötet.
Att ta fram en profilpolicy.

2015-01-12:10
pkt 9 a

Att varje sektion arbetar självständigt utifrån sin
verksamhetsplan och budget
Att styrelsens representanter är länken i i Vinirs styrelse
Att sektionerna meddelar kassören om kommande utgifter
(fakturor etc)

2015-01-12:11
pkt 9 b

Att sponsra Lag SM med del av anmälningsaviften (ej box)

2015-01-12:12
pkt 9 c

Att lägga in barnaktiviter i Ungdoms verksamhetsplan

2015-01-12:13
pkt 9 d

Att lägga in läderkurs i Aktivitets verksamhetsplan

2015-04-19

Att stödmedlemskap i Vinir ska kosta 130 sek
Att Vinir sponsrar stödmedlem vid tävling då medlemmen

pkt 7d

tävlar för Vinir

2015-04-19
pkt 8

Att Vinir tar med Tölt On Ice i sin verksamhetsplan för 12016

2015-04-19
pkt 9ai

Att ge Ulrika uppdraget att köpa in lämpligt antal rosetter till
Vinir

2015-04-19
pkt 9aii

Att heldagsfunktionärer ska erhålla en värdekupong på 100
SEK

2015-04-19
pkt 9aiii

Att ge Karin i uppdrag att köpa in etiketter till gamla
Djarfur/Vaengur rosetter

2015-04-19
pkt 9aiv

Att endast huvudmedlem i Vinir kan bli klubbmästare

2015-04-19
pkt 9b

Att Vinir sponsrar en heldag för ungdomar med
dressyrlektioner samt domare på ovalbanan med 2000 sek

2015-04-19
pkt 9d

Att intäkter från ritten för Åsa går oavkortat till cancerfonden
Att Vinir står för lunch under ritten

2015-04-19
pkt 9e

Att öppna Vinirs web-shop
Att funktionärskuponger kan användas i shopen
Att varje medlem kan beställa en T-shirt gratis från
Webshopen

2015-04-19
pkt 12 a

Att köpa in en stor flagga samt 2 små flaggor

