
 
 

Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 2017  
Tisdag 2 Maj 2017, Nersgården  
Närvarande:    Ej Närvarande:  
Karin Andersson, ordförande   Lena Jovén, sekreterare 
Hanna Löfgren, vice ordförande  Gisela Magnusson, kassör  
Martina Svantesson, ledamot  Carolina Hagman, ledamot 
Monica Rohland, ledamot   Amanda Hagberg, ledamot 
Johanna Friberg Arnarson, suppleant 
Elisabeth Wallenbring, ledamot 
  

 

1. Mötets öppnande  

2. Dagordningen fastställs 

3. Val av justerare: Johanna Friberg  

4. Närvaro: 6 st och mötet är beslutsmässigt.  

5. Föregående protokoll: Inga synpunkter  

6. AP-listan:  
 Pkt. 20170108:1 – Avslutas,  
 Pkt. 20170404:3 – Avslutas, hänvisning till § 11 i dagens dagordning. 
 Pkt. 20170404:4 – pågående, hänvisning till § 11 i dagens dagordning. 
 Pkt. 20170404:5 – Avslutas, inte aktuellt.   

7. Kassaärenden  
 a. Hantering av kassör-rollen  
 Åse Arnvik har meddelat att hon tyvärr inte kan ta rollen som kassör, Gisela 
 Magnusson meddelar att hon gärna sitter kvar tillsvidare. Valberedningen är
  meddelad. 

 b. Ekonomisk status  
 Återkommer med detta vid nästa styrelsemöte, inget negativt resultat. 

 c. Medlemsantal 
 Totalt antal medlemmar inkl. hedersmedlemmar och stödmedlemmar: 276 st.  

 d. Budget – uppföljning och planering för 2017 
 Hanna och Gisela går igenom resultat, aktuellt kapital och gör en budget att 
 presentera till nästa styrelsemöte.   

 e. Rutiner för bidrag, LOK och SISU 
 Vi efterfrågar nedskrivna rutiner för Vinir gällande hantering i IOL för LOK och SISU   
 
 
 



 
8. Info från Sektionerna:  
 a. Rapportering Tävling  
 Närmsta tävling är Vinir Opem 13 Maj på Klevsvik, funktionärer efterfrågas. 

 b. Rapportering Ungdom 
 12 st Vinirungdomar med inriktning på att tävla, framför allt Geadinga Keppni tog 
 ansvar för kafèverksamheten på Tölt On Ice i år med väldigt gott resultat.   

 c. Rapportering Aktivitet  
 Nästa aktivitet är vårritten till Rinna 20 Maj, kostnad för detta är 50:- och man tar med 
 sin egen fika. Det kommer ridas i två grupper, en långsam och en snabb. 

 d. Rapportering Material  
 Provkollektionen är beställd och vi hoppas kunna visa den på Vinir Open. 
 
9. Info från SIF/Vestur  
 a. SIF efterfrågar vår hemsideadress. Se AP-Lista 
 b. SIF´s nya hemsida är klar och ser väldigt bra ut. 
 c. SIF finns numer även på Instagram också. Följ dem på 
 svenskaislandshastfobundet.se 

10. Medlemsinfo/att publicera 
 Se AP lista  

11. Övriga frågor  
 a. Förslag på att attrahera nya (och gamla medlemmar) med och utan häst (Johanna)  
 Förslag på aktiviteter: 

 - Funktionärsträff - om man vill vara funktionär på tävlingar men inte känner sig säker 

 på vad det innebär och vad man gör. Även lite grundinformation om hur en 

 islandshäststävling är uppbyggd, olika klasser, antal domare och Hur det fungerar med 

 funktionärspoäng etc. 

 - ungdomskväll med pizza eller annan mat. Vi träffas på ett av klubbens stall och 

 Klubbens ungdomar får chansen att träffa varandra (eftersom man ofta är på olika 

 stall) och prata om vad de vill ha ut av ett klubbmedlemsskap och vilka aktiviteter de 

 skulle vilja satsa på. Stort grattis till den fina insatsen under Tölt on Ice som gav 

 ungdomarna egna pengar att spendera på sitt hästintresse.  

 - föreläsning i hur man tränar sin häst på ett bra sätt. Olika övningar. Oberoende av 

 intresseområde - det spelar ingen roll om du tävlar eller bara gillar långturer i skogen. 

 Hästen behöver styrka och allsidig träning. Tips på bra övningar. Clinic. 

  - Testa din tävlingsform. Vill du veta var du står i din ridning? Kanske är sugen på att 

 prova på att tävla? Rid ett program, få en bedömning och kommentarer för vidare 

 arbete inför tävlingssäsongen 

  - Tävlingskurs. Hur man rider på ovalbana på bästa sätt och vilka regler gäller. 

 Genomgång av brandväggar.  



 
 

 - pay and ride. Enklare form av tävling med clear round. Bedömning av ritt om 

 kommentarer.  

 - filmkvällar. Vi träffas och tittar på någon film, serie, träningsvideo, reportage etc som 
 handlar om Islandshästar. Föreningen fixar film. Tar med  oss lite tilltugg och pratar 
 hästar. Självkostnadspris.  
 

12. Nästa möte (plats & tid) 
 Hemma hos Hanna 21/6 kl. 17:30  

13. Mötet avslutas  
 

Vid anteckningarna:  Justerat 2017-05-04 

Hanna Löfgren  Johanna Friberg Arnarson 

 

 


