Styrelsemöte AVELSFÖRENINGEN IDUNN den 31 maj 2012
Sigtuna

Ansvarig/Beslut

Närvarande: Karin Magnusson, Lise-Lotte Olsson Fäldt, Ante Eklund, Brita
Pantzar, Magnus Liljeroos, Lars Lindberg, Gunnar Jaxell
Kallade men ej närvarande: Christina Rhodin-Alm
1

Mötets öppnande

2

Val av två justeringsmän för mötet
Magnus och Gunnar valdes som justeringsmän.

3

Fastställande av dagordning
Godkändes.

4

Avstämning föregående protokoll
-

Brita tar kontakt med Multimobil en sista gång angående
utebliven betalning förra året.

-

Kia von Platen har frågan om fölmönstringen.

-

Länk på hemsidan vid sponsorerna för att se vad respektive
sponsor erbjuder medlemmarna.

-

Informationsanslag om hur en visning går till har varit på gång en
tid. Ante tar hand om det nu. Punkten ligger kvar från föregående
protokoll.

-

Magnus tar över kontakten med sponsorerna. Gunnar tittar på
sponsoravtalet och justerar det.

-

Förrådet hos Lise-Lotte, i sin helhet efter NM. Bör utgå en viss
ersättning till Lise-Lotte för att de upplåter utrymme till förrådet.

-

Möte i närheten av Christina nästa gång med info från Nina,
tankar kring fölmönstringsprotokollet och info från årets
bedömningar.
1

ANTE

-

Länk till Hestaleit.is på Idunns hemsida. Karin kontaktar Christina.

KARIN

-

Förtydligande text att skriva på hemsidan i styrelsemappen:
”Detta gäller för dig som styrelsemedlem: Fritt medlemskap, fri
banner på hemsidan”. Karin kontaktar Christina.

KARIN

5

RAPPORTER

a

Ekonomi
Gunnar går igenom ekonomin för 2010 och 2011 som är genomgånget.
Genomgång av aktuella banners, många obetalade. Beslutas att kassören
fakturerar för banners, obetald faktura innebär att respektive banner tas
bort.
1. Faktura från kassör
2. Rapporterar inbetalning till Christina. Utebliven betalning och
banner tas bort.
Information till annonsör i ruta på startsidan.
Utvärdering Hingstfestivalen
- Ljud och toaletter mindre bra, måste förbättras till nästa år om vi
ska vara kvar på Stenholmen.
- Ta bort korvutdelningen, nästa år servar vi ryttare med kaffe och
saft, inget mer.
- Tölttävling med cirka 10 deltagande hingstar till nästa år. Endast
prispengar.
- Mycket fint program.
- Större hingstägarbox, utöka en bit mot läktaren.
- Förtydliga hundförbudet till nästa år.
- Bättre Idunnplats till nästa år!

b

d

e

Idunnhästen
- Leverans av de som är kvar att göra. Be om faktura!
f
Hinnikursen
- Mycket bra arrangemang som absolut kan upprepas. Mycket
trevligt boende på hotell Nissastigen.
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GUNNAR

CHRISTINA

6

DISKUSSIONSPUNKTER
Idunn i framtiden?
- Sekreterare – Brita kvar.
- Kassör – Gunnar ställer upp. Önskemål om ett delat uppdrag.
- Suppleant i styrelsen på 2 år.
- Ordförande – Magnus har fått frågan. Diskussion kring ev delat
uppdrag, delegering i samband med Hingstfestivalen etc.
- Medlemshanteringen – Karin hör med SIF vad som gäller
framöver. Viktigt med återkoppling för oss vilka vi tappat etc.

KARIN

a

Kurs Nina i samband med avelsbedömning – allt är klart till
Avelsbedömningen 1 sept.

ANTE

b

Fölmönstring 18 augusti hos Tess – Gunnar samordnar och pratar med
Hrimfaxi som organiserar arrangemanget.

GUNNAR

c

SM+NM: Inget deltagande vid SM. Ett stort gemensamt tält i samarbete
med avelssektionen på NM. Avlare kommer att få möjlighet att
marknadsföra sig i tältet på en begränsad yta.
- Förslag om rabatterat medlemskap + något lockande
erbjudande…
- Frågesport, Yvonne gör frågor? Ante skickar över förra årets
frågor.

d
e

Nyhetsbrevet
Vilande just nu. Problem med uppdatering av mailadresser.
Östersundsresan
17-19 augusti. Camilla Hed har gjort ett programförslag som är bra. Dock
kort varsel och resan skjuts på framtiden till september 2013. Möjlighet
att marknadsföra resan på nästa års Hingstfestival.

f

Hemsidan
Christina inte med vid dagens möte. Mer diskussion vid nästa möte då
hon förhoppningsvis deltar.

g

Deltagande på årets avelsbedömningar enligt önskemål från förra året,
ska vi ställa in?
Föreslås att vi visar upp oss om någon i styrelsen ändå är på plats.
Revisorerna
Förslag att de får medlemskap i Idunn som tack (Gunnar Jaxell och
Margareta Eklund)

h

3

ANTE

i

Antal ledamöter i styrelsen
Ingen förändring.

7

AKTIVITETER
Första helgen i november – gemensam dag för Avel, Sport, Företagare
- Clinic
- Gemensamt möte (Djurskydd, hovslagare godkänd/icke godkänd,
separata sektionsmöten, fångproblematik, avslutande ”knyta
ihop säcken-diskussion
Särskild festkommitté ska bildas under ledning av Lotta Hegardt

9

NÄSTA STYRELSEMÖTE
19-20 oktober i närheten av Gamleby

Sekreterare för mötet

…………………………………
Brita Pantzar

Justeras

…………………………

…………………………..

Gunnar Jaxell

Magnus Liljeroos
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