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Göran Montan hälsade alla välkomna till Uppsala

Arne Rulander projektledare SIF nya medlemsregister – presenterade hemsidan och dess funktion.
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Nya medlemsregistret, Arne Rulander projektledare, bilaga 1
Alla medlemmar kommer att få utskick via mail för inbetalning av medlemsavgiften 2013.
Det gäller de medlemmar vilka varit medlem från 2011 – 2012. Betalas via internetbank eller
kort. En eller 2 påminnelser kommer gå ut, sedan stängs det sista januari. Aktiva medlemmar
från 2011 får påminnelse.
Nuläget – saknas mycket personnummer och mailadresser. Här uppmanas lokalföreningarna
att gå ut med information.
Föreningarnas Ordförande har behörighet att dela ut behörighet till registeransvarig inom
sin förening. Ordförandena framförde en önskan om att när medlemmar har mailadresser
som studsar ska det aviserar direkt till den som är registeransvarig. Vem är ansvarig för
registervården? Besked måste gå direkt till den som sköter lokalföreningen?
Är det möjligt att byta förening under året? Det är möjligt, men uppmaningen är att det
sköts mellan förenignarna.
Om medlemmarna betalar in direkt till klubben innan 1/12 eller därefter? Kansliet önskar att
man försöker lösa det manuellt åt medlemmen mellan föreningen och kansliet.
Var noga när ni söker i era register, se över era listor
Anmälningar till tävlingar fungera inte. Förfrågan kom upp om hur vi kan söka medlemmar.
Man behöver få in en låsnings funktion där medlemmar inte kan anmäla sig utan fullständiga
uppgifter. Ice sale blanketten behöver uppdateras. Showfengur på Island en koppling mellan
showfengur och worldfengur var förslag som kom upp under diskussionen. I dagsläget så är
det ryttarlicenser och medlemsregister med inbetalning till SIF som är den nya funktionen.
Kansliet kommer i sin tur att sköta utbetalningarna till klubbarna.
Karolina Thorell HNS/SLU – presentationen HÄSTLIV - dokument kan mailas ut till alla
förenigar för att distribuera ut till medlemmar. Ca 362 000 hästar varav 4500 hästar gick till
slakt 2011.Bilaga
Göran Montan - ger en kort redogörelse för hur man kom fram till att avels stiftelse skulle
vara det bästa allternativet, samt kopplade detta med årsmötets beslut §19 och den
historiken. RF har riksårsstämma vart annat år, och nästa gång är 2013 därefter 2015.
1 vi skall ansöka till RF och med det särskilja aveln.
2:a frågan är om hur det skall ske??
Dag 2 Ordförandekonferensen – Gunnar Werner projektledare RF ansökan presenterade SIFs
2 decennier långa historia om hur vi skall lyckas bli erkända inom idrottssverige. Bilaga
presentation
Material, trailer bör finnas på hemsidan. Uppmaning till alla föreningar att meddela om det
finns kontakter in till olika riksorganisationer. Kontakta Gunnar Werner.

Minnesanteckningar förda vid Ordförandekonferens 23-24 nov 2012
2012

•
•

•
•
•

•
•

Sida 2

Projektledare VM2015 . Timo Rajaasari presenterade det gemensammas nordiska
samarbete. Bilaga presentation.
Varje land skall bidra med sponsoransvarig 1-2 stycken skall vara klara i Januari. Personer
sökes, kontakta Timo
Mikael Asplund Mazars, har bistått styrelsen med att ta fram bästa företagsform för
förbundet.
presenterade om de stiftelseförslag som tagits fram för att särskilja aveln., bilaga
presentation.
Först en presentation rent allmänt om stiftelser, därefter genomgång hur det är tänkt att
utforma avelns stiftelse. Det är stiftarens stadgar som är avgörande och därmed skapar
flexibilitet.
Förbundets styrelse utser samtliga ledamöter i stiftelsens styrelse.
Efter lunch fortsatt information om varför stiftelse. Genomgång av andra företagsformer
lösningar. Fördelar , nackdelar.

•

Frågan om servicebolag skulle kunna vara en möjlig lösning kom upp till diskussion

•

Diskussion bland de närvarande. Styrelsen bör se till allas intressen (främst avlarnas).Detta
bör framkomma tydligare i stadgarna.

•

Man vill ha möjlighet att tillsätta styrelsen i stiftelsen på demokratisk väg och att det skall
vara ”vigda” platser till ”avelskunniga” personer i en stiftelse för avel. Få in en paragraf ang
hur tillsättningen av styrelsen i stiftelsen skall ske för att få in representanter i stifelsen som
är avelskunnig.

•

Är aveln en näringsidkare/näringsverksamhet?

•

Kapitel 7 §3 skall bort.

•

Kapitel 6 §5 bort (Det är även ett fel där, 7 skall vara 5)

•

Göran Häggberg ger en kort beskrivning historiskt om aveln i Sverige, FEIF mm.

•

Göran Montan sammanfattar dagen.

•

Det finns fortfarande några som är osäkra på om stiftelse är den rätta lösningen, sen
uttrycker andra att de efter dessa dagar har fått information för att kunna förstå och tycka
att skapa en stiftelse är den rätta lösningen.

•

Bestäms att informationen måste ut till alla på kort tid

•

Ett försökt till en ekonomisk konsekvensanalys skall göras. Svårt att veta vilka parametrar
man skall ta med.

•

Styrelsen fick de flestas (som var närvarande på ordförande konferensen) ”välsignelse” att
gå vidare i att bilda en stiftelse.
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Göran Montan svarar på frågan att det är Malin Ericsson man skall kontakta om man har
frågor. Hon kan sen hänvisa vidare frågorna. Malin nås på tel. 0705 69 75 56 eller e-post
vasttibble.gard@gmail.com

•

SIF behöver skapa en dokumentbank.

Vid pennan Malin Ericsson och Annette Forslund

