Styrlesemöte i Gladur, Roslagens islandshästförening
Datum 17 juni
Närvarande: Linda Eriksson, Urban Wahlberg, Ella Brolin, Anna Dokken Niska, Louise Östlund, Veronica Wisén,
Karin Lejdström
§1

Val av justerare
Karin Lejdström

§2

Godkännande av dagordningen
Godkännes

§3

Inkommande/avgående post
Kallelse till ordförandekonferens
Info om att SIF ej blev upptaget i RF

§4

Ekonomi
Urban redogör för ekonomin. Anne Fornstedt är inte betald ännu. Ca 179 betalande medlemmar. Några
tillkommit senaste perioden. Lag-SM sponsring ska betalas, samt de som ansökt till sport-SM.
Toftingetävlingen gick ca 20 000 :- plus.
Beslut tas att sponsring till VM även gäller avelshästar, då hästen är Gladurägd.

§5

Aktivitet och utbildningsutskottet
Väntar fortsatt på svar från Nina för unghästmönstring i höst.
Gladurritten den 25 augusti på Snäcksjön: Förslag på att ha picknick eller knyt och eventuellt badritt (vid
ok väder). Behöver gå ut med det till medlemmarna. Förslag att man tar med sig lättare lunch och därefter
bjuder Gladur på tårta på Snäcksjön. Förslag på samling kl. 10.
På gång med en tömkörningskurs ev. i början på hösten.

§6

Tävlingsutskottet
Klubbmästerskapet 17 augusti. Distriktsmästerskapet 28-29 sep
Tävlingen i maj och lag-smkvalet gick bra.
Gaedingakval eventuellt på g, förslag att ha det efter sport-SM (juli eller augusti), helst två kvällskval –
Förhoppningsvis på Rickebasta.
Viktigt att vi hänvisar till samma mail vid frågor om tävling: tavling@gladur.se
På gång med utbildning i IceTest inom distriktet.

§7

Ungdomsutskottet
De har fortsatt flera aktiviteter på gång. Möte på onsdag, planerar badritt, prova-på-tävling. De är
informerade om att det finns pengar och att de ska ta kontakt med Urban när de vill använda dem. Förslag
på att ha en lista med ungdomar, som ungdomsutskottet kan kontakta.

§8

Fritidsutskottet
Preliminärbokat Folkets hus i Hargshamn till Höstgalan 9 nov. Gladur står för lokalen (ca 900.-) och varje
medlem står för maten. Eventuellt subventionerat pris för Gladurmedlemmar.
(Generellt gällande de nya utskotten – så behöver de en struktur för hur arbetet ska gå till. Förslag på att
utforma en handlingsplan – processkarta – arbetsordning.)

§9

Avelsutskottet
Ska hitta nytt datum för gårdsvisning på Snäcksjön.

§10

Tidningsutskottet
Nyhetsbrev 2 kommit ut. Fortsatt mycket uppskattat.

§11

Hemsida
Hemsidan är på gång att flyttas över till IdrottOnline. Beslut tas att skrota gamla hemsidan och använda
den nya. Hemsida24 sägs upp innan halvårsskiftet.

§12

Upplandsdistriktet
Flyter på inför distriktsmästerskapen.

§13

Föregående protokoll
Inget att tillägga.

§14

Att göra listan
Ok.

§15

Övrigt
Hur gör vi med förråd? Förslag att de som har grejor hemma – ordnar med en inventeringslista.
Gladur har ett nytt instagramkonto: gladur.se men inga inlägg än så länge. Lista påbörjas vilka som är
intresserade.

§16

Nästa möte
Måndag den 16/9 hos Linda kl. 18.

Sekreterare

Justerare

