Styrelsemöte i Gladur, Roslagens islandshästförening
Datum: 13 mars 2019
Närvarande: Linda Eriksson, Urban Wahlberg, Ella Brolin, Anna Dokken Niska, Veronica Wisén, Louise Östlund,
Karin Lejdström (länk)

§1

Val av justerare
Veronica Wisén

§2

Godkännande av dagordningen
Godkänns

§3

Inkommande/avgående post
Inget har inkommit

§4

Ekonomi
Urban redogör för balansrapporten.
161 betalande medlemmar. Ca 70 obetalda, Det har tillkommit många nya medlemmar.
Det mesta från istölten är tillbakabetalt. Fakturan från SIF kommer i dec. Generellt ser
det bra ut.
Firmatecknare ska justeras till nuvarande ordförande. Ella har ändrat det i Idrott Online.
Behöver också justeras på banken.

§5

Arbetsordningen
Justeras, se bilaga. Ny post inrättas: Medlemsansvarig.
Förslag är att Monica tar huvudansvar för det med support från Karin. Detta ska stämmas
av med Monica innan beslut.

§6

Aktivitetsutskottet
På gång:
•

Tävlingsteori 4-5 maj. Tre har redan anmält sig. Mycket positiv respons. Platserna i
första hand till funktionärer, övriga i mån av plats.

•

Ninakurs: 7 av 10 bokade. Det fattas ca 3000 för att det ska kunna gå att genomföras.
Vi försöker att få in fler deltagare.

Förslag på aktiviteter:
•

Bilda ett Fritidsutskott som ett komplement till Aktivitetsutskottet då detta var något
som diskuterades på årsmötet. Förslag är att öppna en öppen fritidsgrupp på Facebook
kopplat till det eventuella utskottet. Gällande långritter så finns det mycket viktig
information om långritter anordnas i föreningens regi, som behöver gås igenom innan
genomförande. Förslag är också att återkoppling från Fritidsutskottet till styrelsen via
en person.

•

Kick-off. Förslag är att ha den i Väddika. Karin lyssnar efter vad det kostar att hyra
den. Förslag på datum är 1:a april. Syfte: Vad ska Gladur stå för 2019? På Kick-offen
kan nya utskott bildas, så som fritidsutskott och avelsutskott.

•

Tömkörningskurs och markarbete, Anna har ett förslag på en person som skulle
kunna vara aktuellt
•

B96-kurs i Gladurs regi

•

Första hjälpen med röda korset

•

25 aug långritt på Snäcksjön för att fira Gladurdagen.

Det kom också upp många förslag på aktiviteter på årsmötet. Ella sammanställer listan på
förslag som kom upp till kick-offen.
§7

Tävlingsutskottet
Istölten blev inställd. Alla priser finns kvar. Förslag är att anordna en tävling ganska
snart, exempelvis på Jälla. Ann kollar vilka datum finns lediga.
KM i höst, förslag på olika banor finns. Marma och Rickebasta.
Förslag finns också på en gaedingatävling.

§8

Hemsida
Förslag att hemsidan flyttas över till Idrott Online.

Beslut tas att Karin är huvudansvarig för hemsidan och flytten till Idrott Online, med stöd
och support från övriga styrelsen.
§9

Ungdomsutskottet
Ella har tagit kontakt med Lisa Lantz Cronqvist och pratat om ungdomsutskottet hon var
positiv till samarbete.
Ella har också pratat med Anja Nilsson som är ungdomsansvarig i Skeid. Förslag är att ha
en påskritt där Skeids ungdomar kan deltaga och därefter möte i tillsammans om.
Lag- SM: Träff kommer att vara nu på söndag. Om intresset finns så kanske det går att
bilda två lag. Förslag finns att Gladur kan sponsra, Karin tar fram en skiss på hur mycket
det kostade att vara med förra året. Lag-kvalet är den 27 april.

§10

Upplandsdistriktet
Valberedningens förslag till styrelsen för Upplandsdistriktet är Ella och Lisa Lantz
Cronqvist

§11

Café
I dagsläget finns ingen ansvarig. Förslag är att lägga ned utskottet och lägga ansvaret på
respektive utskott som anordnar aktivitet.
Förslag är att utse en ansvarig för varje tillfälle ex. på tävling eller annan aktivitet och
delegera ut. Möjlighet finns att lägga caféansvaret på Lag-sm-lagen som del i eventuell
sponsring.

§12

Medlemmar
161 betalande. En utrensning skulle behöva göras över de som inte är aktiva.

§13

Att göra listan
Följer upp listan från förra mötet:
Ella har fixat info om Granngårdens kundklubb, ska lägga upp på hemsidan imorgon.
Linda och Ann har bjudit in funktionärerna till tävlingskursen 4-5
Ann har beställt rosetter.
Ella fixat välkomstmail till nya medlemmar

Kvarstår:
Domännamnet
§14

Föregående protokoll
Ok.

§15

Övrigt
Inför SIF:s årsmöte behöver deltagare från Gladur anmälas. Ella mailar till SIF.
Motionerna gås igenom inför SIF:s årsmöte.
- Beslut på att bifalla Skeids motion gällande kval för passgrenar. I övrigt kommer
Gladurs representanter att rösta i enlighet med SIF:s styrelses förslag.
Malou Berg är intresserad av att göra ett utskick/medlemsbrev ca 1 i kvartalet. Initiativet
uppmuntras av styrelsen.
Avtackning av Catta. Beslut tas att Linda köper en blombukett från föreningen.

§16

Nästa möte
8 maj – hos Linda kl. 18

Sekreterare

Justerare

