Styrelsemöte i Gladur, Roslagens islandshästförening
Datum 5/3 - 2020
Närvarande: Urban, Linda, Anna, Ella, Veronica och Louise
§1
§2
§3

Val av justerare
Urban Wahlberg
Godkännande av dagordningen
Godkännes
Inkommande/avgående post
Nominering till Östhammars kommuns idrottsprestation – senaste 17:e mars. Förslag att Karin gör
det? Förslag att nominera ungdomarna Lag- SM och Danni.
Motion har inkommit till årsmötet gällande poängsystem för funktionärer. Gällande den är styrelsen
överens om att göra avslag på den, Ella förbereder en motivering till årsmötet.
SIF:s motioner gås igenom och diskuteras
Motion 1 – Bifall till styrelsens avslag
Motion 2- Bifall till motionen
Motion 3.1 – Bifall till motionen
Motion 3.2 – Bifall till styrelsens avslag
Motion 3.3 – Bifall till motionen
Motion 4 – Bifall till styrelsens avslag
Faktura för hemsidan – Ella och Urban fixar

§4

Ekonomi
Urban redogör för ekonomin. 225 som har betalat medlemsavgiften hittills i år. God ekonomi
Swish kostar 500 kr/ år och 2 kr/Swish – Styrelsen tar beslut om att införa detta. Urban fixar.

§5

Aktivitet och utbildningsutskottet
Nina B. har givit oss ett förslag på fölmönstring 27/9. Det är samma helg som distriktsmästerskapet,
men trots detta vill föreningen genomföra. Ella bokar in det med Nina och Bärby.

§6

Tävlingsutskottet
Istölten gick bra.
Planer enligt tidigare.
Diskussions om önskemål finns om att Gladur kan ha förtur till Gladurs tävlingar. Förslag finns att
diskutera det med Peter.

§7

Ungdomsutskottet

Intet nytt. Förslag finns från att göra ett ungdomsprojekt.

§8

Fritidsutskottet
Louise går igenom protokollet från FU.
 Gladurbanketten
 Mental träning
 Sverigeritten
 Islandshästens dag 1/5 – förslag från styrelsen att ha en blandad dag med olika inslag från
olika hästar
 Malin Ring vill gå på Fritidssektionens möte i anslutning till Riksmötet. Louise anmäler
henne.

§9

Avelsutskottet
Möte är inplanerat i slutet av mars

§10

Tidningsutskottet
Intet nytt.

§11

Hemsida
Ella har fixat på den.
Efter årsmötet tas beslut om vilka som ska ha behörighet till hemsida, mail och sociala medier.

§12

Upplandsdistriktet
Intet nytt, planering kvarstår.
Årsmöte för distriktet innan Riksårsmötet

§13

Föregående protokoll
Inget att tillägga

§14

Att göra listan
Inget att tillägga

§15

Övrigt

Ella har pratat med Göran i Skeid. De är positiva till en sammanslagning. Det kan praktiskt i så fall
ske tidigast 20/21. En fråga som också behövs diskuteras är namnet i sådant fall. Diskussionen
fortsätter.
Lisa är representant i distriktsstyrelsen, skulle behöva stämmas av och styrelsen önskar mer
återkoppling och dialog.
Förslag till årsmötet att medlemsavgiften kvarstår.
§16

Sekreterare

Nästa möte
Årsmötet 11/3 och konstituerande efter det

Justerare

