Styrelsemöte nr 2 2020, Odinns islandshästklubb, 2020-06-15
Mötet hölls hemma hos Emma Barigård, Olers, i Arkhyttan.
Närvarande: Mirjam Horn, Emma Barigård, Marro Karlsson (via videolänk), Catharina Johnson,
Monika Morén, Barbro Düsing Holmgren , Stina Willman och Terese Wängdahl.

1. Mötet öppnades
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Verksamhetsplan och aktiviteter generellt
Verksamhetsplanen stämdes av. P.g.a. Covid-19 är det en del osäkerheter kring evenemang
och aktiviteter och hur/om dessa skall genomföras för att följa restriktionerna och inte bidra
till ökad smittspridning.

Beridet bågskytte
Terese Wängdahl har varit i kontakt med Dalecarlian Horse Adventures för att få pris och
information om att arrangera en aktivitet med beridet bågskytte. Det finns möjlighet att
både åka till Rättvik eller att be dem komma till t.ex. Borlänge. Dock är aktiviteten relativt dyr
per person (mellan 1 000- 2000 kr), och Odinns styrelse kommer därför inte att driva frågan
om det sannolikt ligger för långt utanför medlemmarnas intresseområde i förhållande till
priset för att genomföra aktiviteten.

Försläsningar
Förslag på att anordna föreläsningar till hösten finns (går eventuellt att söka bidra för detta).
Konkreta planer finns dock ej i dagsläget.

Tävlingsteori 1
Kursen i tävlingsteori 1 kommer inte att kunna då alla SIF-utbildningar och kurser är inställda
i nuläget p.g.a. Covid-19.

Familjedag
När smittorisker och restriktioner kring Covid-19 minskar eller upphör är målsättningen att
anordna en familjedag. Det vore kul att kunna visa upp en kadrilj. Övning kan göras vid t.ex.
klubbkvällar. Övning för ungdomar separat, t.ex. på mindre bana önskas för att göra det
mindre nervöst första gångerna.

4. Klubbkvällar
Under våren har klubbkvällar på Romme arangerats i klubbens regi på onsdagar. Totalt har
det varit 9 klubbkvällar under våren. I samband med klubbkvällarna har deltagare köpt
bankort (engångs- eller årskort), vilket bidrar till klubbkassan.
Det finns en grupp på Messenger för samordning klubbkvällsansvariga. Terese Wängdahl,
Anna Frihioff, Anna Stenberg och Mirjam Horn är med i denna grupp, är man intresserad av
att vara klubbkvälssansvarig någon kväll under en termin är man välkommen att kontakta
Terese Wängdahl så lägger hon till personen i gruppen.
Inför detta möte hade en undersökning/fråga lagts ut till medlemmarna på Odinns
Facebooksida om klubbkvällarna. Av svaren gick att utläsa att aktiviteten är uppskattad, och
att störst intresse verkar det vara för programridning respektive fri ridning.
Under sommaren 2020 kommer banan reserveras för fri ridning fortsatt på onsdagskvällarna
utan specifika värdar.
Till höstterminen fortsätter klubbkvällarna med värdar, tre onsdagar per månad och en
söndag (söndagarna möjliggör för fler långväga medlemmar att ha tid att åka, samt att det
skulle finnas bättre möjlighet att ordna programridning då).
Terese Wängdahl fortsätter att ansvara för klubbkvällarna och samordning av värdar m.m.

5. Sverigeritten
Odinns etapper
Planering för Sverigeritten pågår. Mirjam Horn, Gun Sundblad och Terese Wängdahl planerar
och ansvarar för Odinns två etapper.
Den 18/7 har Odinn sin första etapp som går mellan Gårdvik (utanför Svärdjö) till Sundborn.
Från Sundborn kommer transport med bil ordnas för hästar och ryttare till övernattningen i
Rensbyn.
Den 19/7 har Odinn sin andra etapp som går mellan Rensbyn(utanflr Vika) till Säter. Denna
dag blir lunchstoppet hos Gardar Gislason med en mindre rundtur/visning av gården för den
som vill.
Information kommer att delas på hemsida och Facebook om hur och var man anmäler sig
m.m.

Jarnhestur
Jarnhestur som har etapperna efter Odinn har haft svårt att samordna sina etapper, och
Odinn har fått frågan från Marie Svensson (som samordnar ritten nationellt) om att vara
Jarnhestur behjälpliga. Terese tar kontakt med Camilla Laursen och Anders Almqvist i
Jarnhestur och stämmer av med dem vad vi kan hjälpa till med.

Tävlingar i samband med Sverigeritten
I och med Sverigeritten ordnas en lagtävling för islandshästklubbar i Sverige. Tävlingen går ut
på att samla ihop 1748 mils ridning (lika långt som Sverigeritten totalt) med hjälp av klubbens
medlemmar. Milen får ridas på lokalt arrangerade uteritter som arrangeras officiellt inom
klubben. I samband med ritten skall insamling till ”Min Stora Dag” göras, samt att ritten skall
rapporteras in till SIF. Tävlingen pågår mellan den 13/6-16/8. Fina priser har utlovats! Barbro
Düsing Holmgren samordnar och sprider information till Odinns medlemmar, samt tar emot
redovisning av ritter från medlemmar som vill delta i utmaningen.
Ytterligare en aktivitet/tävling som anordnas i samband med Sverigeritten är
medlemsvärvning. En nyvärvad medlem innebär att man får räkna den personens ridning
dubbelt i ovanstående lagtävling. 6/7-30/9 pågår denna medlemsvärvningstävling.
Mer info om tävlingarna finns på SIF:s hemsida.

6. Hemsidan
Ny hemsida
Ett förslag på ny hemsida för Odinns har tagits fram av Catharina Johnson.
Förslaget innebär att den gamla hemsidan ersätts av en ny med samma domännamn
(www.odinn.se). Information och innehåll från den gamla hemsidan flyttas med i den mån
uppgifter m.m. är aktuella. Den nya hemsidan kommer innebära en mer användarvänlig
lösning där bland annat det blir enklare att navigera på mobiltelefon, samt att flikar m.m.
uppdateras för att göra det enklare att hitta. Den nya hemisdan innebär en kostnad för
Odinn på 1048 kr/år.
Styrelsen beslutar att ersätta den gamla hemsidan med den nya, samt att klubben står för
kostanden om 1048 kr/år för den nya hemsidan.
Hemsideansvariga kommer att vara Catharina Johnson och Lisa Karlsson. Styrelsen är
överens om att 2 personer är ett lagom antal i dagsläget.

Information och flikar på nya hemsidan
Styrelsen gick igenom innehållet på den nya hemsidan. Följande flikar/innehåll bör
uppdateras/läggas till/tas bort:


Sponsorer
De sponsorer som står på hemsidan behöver uppdateras. Sponsorer som skall
förekomma på hemsidan skall vara de som sponsrat vid tävlingar under innevarande och
föregående år samt även sponsorer som är aktuella och i dagsläget sponsrar klubben på
andra sätt. Monika Morén kollar upp vilka sponsorer som är aktuella på hemsidan just
nu.



Funktionärsfliken
Marro Karlsson har skickat ut förslag på text med uppgifter gällande funktionärer.
Dokumenten om vem som gör vad m.m. bör läggas upp på hemisdan när detta finns.



Fliken ”om oss”
Om man fyller i kontaktformuläret på sidan skall det mailet gå till ordförande, för
närvarande Mirjam Horn.
Under fliken ”om oss” finns också sektioner. När ytterligare beslut finns gällande
eventuellt bildande av sektioner skall denna information uppdateras.
Under ”om oss” bör även verksamhetsplan och stadgar finnas under någon form av
dokumentflik.



Presentation av styrelsen
Styrelsen finns listad på hemisdan, men för att underlätta vid medlemmarnas kontakt
med styrelsen bör komplettering göras med bild och info om respektive styrelsemedlem.
Alla i styrelsen skall därför skicka info till Catharina Johnson där följande skall vara med:
- Bild (ansiktisbild där det syns tydligt vem personen på bilden är)
- Kort info om sig själv.
- Kontaktuppgifter om det inte redan finns på hemsidan.
Om någon annan tagit bilden är det viktigt att komma ihåg att fråga fotografen. Senast
den 1/7 skall infon skickas till Catharina.

7. Funktionärer
Marro Karlsson har skickat ut dokument med förslag till funktionärsbeskrivningar. Hon
kommer att kalla till ett skypemöte angående dessa. Förutom Marro Karlsson, Mirjam Horn,
och Monika Morén från styrelsen skall också Jennie Liss eller Sandra Torrång tillfrågas om att
delta.
Funktionärsinfo bör kunna sedan kunna tas med till medlemsträffar m.m. för att sprida info
om att funktionärer behövs och vad man kan göra som funktionär.

8. Tävlingar
Odinns klubbmästerskap 2020
I och med Covid-19 är det i dagsläget svårt att veta förutsättningarna för att anordna ett KM.
Planeringen av KM görs utifrån nu gällande restriktioner och rekommendationer. Det innebär
bland annat en begränsning på 50 deltagare samtidigt på tävlingsplatsen.
Styrelsen är överens om att KM bör genomföras. Formen för genomförandet behöver dock
diskuteras, både för att anpassa personantal på tävlingsplatsen samt för att få en fungerande
ekonomi i arrangemanget. Frågan bör även väckas bland medlemmarna. Följande alternativ
ser styrelsen i dagsläget för ett genomförande av KM 2020:





Tävling på Romme (blir sannolikt dyrare än ett normalt KM p.g.a. färre deltagare som
skall finansiera avgiften för att hyra Romme).
Tävling på annan godkänd ovalbana utanför Odinns huvudsakliga upptagningsområde
(innebär att KM får annan geografisk placering, vilket påverkar restiden).
Tävling på alternativ tävlingsplats inom Odinns huvudsakliga upptagningsområde
(tävlingen blir inofficiell, men billigare än att vara på Romme).
Virituell tävling (program filmas och skickas in digitalt av ryttarna själva, bedömning görs
sedan av domare som tittar på videon).

Mirjam Horn kommer att se till att en fråga läggs ut till medlemmarna på Facebooksidan
gällande vilken typ av KM som är mest önskvärt. Mirjam skall även prata med Anna Stenberg
om att ta kontakt med Romme och höra sig för om att förhandla om priset vid eventuell hyra
av Rommebanan.
Gävle-Dala Distriktsmästerskap 2020
Frågan om att engagera sig i årets distriktmästerskap togs upp. I nuläget finns ingen som vill
ta på sig att vara drivande i arrangemanget. Anordnandet av årets KM kommer sannolikt
kräva en del arbete av styrelsen, och därför prioriteras det framför DM.

9. Klubbkläder
Några i styrelsen, och även andra medlemmar, har köpt klubbkläder. Omdömet är bra, de tar
lite tid att få leveransen.
Terese Wängdahl har varit i kontakt med leveretören (Prima4You) om provkollektion, vilket
är möjligt att få hem och kostar då 300 kr. Det är dock svårt i och med Covid-19 att anordna
smittsäker provning av kläder, och därför avvaktar vi med klädprovning för närvarande.
10. Pengar från Leksand handbollsklubb
Ewa Jobs Färdigs, har tagit kontakt med Mirjam Horn. Ewa meddelade att Leksands
handbollsklubb som lagt ner sin verksamhet har beslutat att fördela sin klubbkassa till ett
antal olika föreningat, bland dessa Odinns islandshästklubb. Odinn kommer från Leksands
handbollsklubb att få en gåva från Leksands hanbollsklubb på mellan 5000-6000 kr. Pengarna
är öronmärkta till ungdomsverksamhet. Mirjam Horn kommer att skicka ett
meddelande/brev till Leksands handbollsklubb och tacka för gåvan. Hur pengarna skall
användas inom Odinns ungdomsverksamhet beslutas vid senare tillfälle.

11. Info GDPR
Terese Wängdahl informerade om GDPR, som ett första steg i klubbens arbete med GDPR.
Terese kommer att fortsätta att arbeta med de olika delarna i GDPR-arbetet och
informera/rapportera till styrelsen under tiden.

12. Övrigt
Facebooksidan
Frågan om möjligheten att göra om Odinns Facebooksida från ”grupp” till ”sida”. Det skulle
göra det enklare att göra inlägg som ”Odinn” istället för som egen person för t.ex. styrelsen.
Catharina Johnson kollar upp om detta.

Sektioner
Frågan om sektioner (t.ex. tävlingssektion, fritidssektion, ungdomssektion) diskuterades. Till
nästa möte skall alla i styrelsen funder kring behovet av sektioner, vilka sektioner som kan
vara aktuella, samt eventuellt eget intresse/möjlighet att engagera sig i någon sektion.

Årsmötesprotokoll
Mötesprotokoll från årsmötet 2020 har fortfarande inte publicerats på hemsidan. Justering
skall vara gjord av justerarna, dock har protokollet inte nått ordföranden. Mirjam Horn tar
kontakt med Jennie Liss om detta då Jennie sannolikt har protokollet med underskrifter hos
sig.

13. Nästa möte
Nästa möte blir ett skypemöte i sommar.

14. Mötet avslutades

Sekreterare för mötet
Terese Wängdahl

