Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 7 juni 2015
Närvarande:
Karin Andersson, ordförande
Agneta Lindmark, sekreterare
Giesela Magnusson, kassör
Elin Wallenbring, ledamot
Hanna Löfgren, ledamot
Carolina Hagman, ledamot
Elisabeth Wallenbring, ledamot
Monica Rohland, ledamot
Agneta Heijl, ledamot
Carina Andersson, ledamot

Ej närvarande:

1. Mötets öppnande
Ordföranden önskar alla välkomna och öppnar mötet.
2. Dagordningen
Dagordningen godkänns.
3. Val av justerare
Till justerare av dagens protokoll valdes Elin Wallenbring.
4. Närvaro
Mötet är beslutsmässigt.
5. Föregående protokoll
Justerat med ändring av punkt 9e, där pris för T-shirts till medlemmarna var plus moms dvs kostnaden blir
31.250 sek.
6. AP-Listan
Genomgång av AP-listan genomförd.
7. Kassaärenden
a) Ekonomisk status
Föreningen har 98.367 SEK i kassan. Tillkommer intäkter från genomförda tävlingar att redovisas vid nästa
möte.
b) Medlemsantal
Föreningen har 257 medlemmar enligt registret.
c) Budget 2015
Beslut: att ordna ett extra styrelsemöte i september, ägnat endast åt budgetarbete.
d) Sponsring
Beslut: att sponsra tävlande på SM, och Gaedinga SM med profilkläder, röd pike samt röd skaljacka.. Lag SM

sponsras med anmälningsavgiften 1100 sek per ekipage. (Tävlande som deltar i flera tävlingar sponsras med
kläder endast en gång). Preliminär total kostnad för 2015 c 25.000 sek.
(Hanna L deltar ej i beslutet pga jäv)
8. Information från sektionerna
a) Sport
i. Inköp av rosetter.
Reklamerat, nya kommer.
ii. Funktionärskuponger
Karin har lagt upp listor. Hanteras av Karin o Giesela. Samt Agneta Hallberg
iii. Gamla rosetter
Klister etiketter har kommit.
iv. VO, Vinir GK & Lag SM uttagningen
Domarna lämnade feedback om att bättre vind och regnskydd skulle vara bra. Karin pratar med Christian.
v. Planering inför KM.
Ny tävlingsledarebehövs. Carina hanterar proppen hanteras av Carina A. Domare och bana är bokade. Carina
A frågar runt om någon vill ta över.
vi. Vesturbanan
Raportering från Vestur.
Rapportering om nästa Tölt on Ice planering. Eventdatum preliminärt 1-3 april 2016.
b) Ungdom
i. Ungdomslägret
Vinirs ungdomsläger(9-13 med egen häst) 1-4 juli är fullt med några på kö. Ev bör vi ordna ytterligare ett i höst.
Vesturläger kommer att genomföras sista helgen i juli. Också fullt.
ii. Dressyrkurs
Elin har kontaktat Josefin Juhlin, två lektioner och teori till en kostnad av 3500 sek med 10 deltagare. Förslag i
början av augusti. Den 27 junipå Nersgården, ingår enklare lunch. Vinir sponsrar med 2000 sek vilket innebär
att deltagarna betalar resterande per ekipage.
Förslag på att dressyrkurs för vuxna Elin kollar med Josefin om hon kan ordna vuxenkurser på 1 dag.
Förslagsvis i juli på Strekered och första helgen i augusti på Nersgården (Carolina ansvarig)
Lollo Sponsrar kurser i mental träning för en föreläsning i mental träning för Vinirs ungdomar.
Beslut: att sponsra dressyrkurs för ungdomar med 2000 sek.
d) Aktivitet
i. Avstämning genomförda aktiviteter
Ritten til minne av Åsa var mycket lyckad och uppskattad.
Förslag att ha gårdsritt på Helenedal i september, Karin kollar med Helenedal. Staffett?

e) Rapportering Materiel
Inget nyttt rapportera.

10. Info SIF/Vestur
a) SIF styrelse
Inget särskilt att rapportera utöver vad som publicerats på nätet.
Extra ordförandekonferens ang RF , Hanna och Carolina representerar Vinir 10 juli.

b) SIF Förtjänsttecken.
Karin presenterar de nominerade. Karin förbereder nomineringarna.
c) Säve
Carina och Sven har klippt gräset på Säve.
11. Medlemsinformation att publicera
Karin lägger ut information, se beslutslista.
12. Övriga Frågor
Inga övriga frågor.

13. Nästa Möte
2015-08-30 kl 17.00 på Nersgården preliminärt.. Hanna kollar om lokal är ledig. Plats meddelas i kallelse.
14. Mötet avslutas
Ordföranden tackar deltagarna och avslutar mötet.

Vid protokollet

Agneta Lindmark
Justeras

Elin Wallenbring

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

2015-06-07
pkt 7c

Att anordna ett budgetmöte i september

2015-06-07
pkt 7d

Att sponsra tävlande i SM och GSM med profilkläder
Att tävlande i Lag-SM sponsras med anmälningsavgiften,
1100 SEK

2015-06-07
pkt 8b ii

Att sponsra ungdomskurs i dressyr med 2000 sek

