Protokoll Styrelsemöte AVELSFÖRENINGEN IDUNN
2 november 2012
Hotell Sunlight, Nyköping
Närvarande: Karin Magnusson, Brita Pantzar, Lise-Lotte Olsson Fäldt, Gunnar
Jaxell, Lars Lindberg, Magnus Liljeroos,
Kallade men ej närvarande: Ante Eklund, Christina Rhodin-Alm
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Mötets öppnande
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Val av två justeringsmän för mötet
Lise-Lotte Feldt
Fastställande av dagordning
Ja, med vissa justeringar i ordningsföljden.
Avstämning föregående protokoll
- Multimobil – utbetalning från förra året. Inga pengar kom in.
Beslutas att inte ha någon mobilröstning nästa år.
- Karin ska kontakta Hestaleit angående länk på hemsidan.
- Faktura på Idunnhästarna är betalad.
- Tre hästar med transportskador på öronen. Brita kontaktar Mats
Aronsson och hör om det går att fixa till.
- Ingen Hinni-kurs, vi tittar efter någon annan.
- Sponsring av förening som arrangerar fölmönstring. Yvonne tar
hand om det.
- Gunnar undersöker frågan om skydd av namnet Hingstfestivalen.
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RAPPORTER
Ekonomi
Gunnar gick igenom de olika posterna i Balans- och resultaträkningen.
Banners
Christina och Gunnar tar tag i det och ser till att få styrning på det.
Gunnar
Avstämning av de som finns på hemsidan. De som inte betalat plockas
bort. En faktura skickas till de som ska plockas bort tillsammans med ett
vänligt påminnelsebrev. Betalar de ligger de kvar, annars plockas de bort.
Sponsorer
Faktura à 1500 kr skickas till samtliga sponsorer, förutom Sveland som
Magnus
har ett specialavtal. Magnus ansvarar för sponsorerna och skickar ut ett
mail till var och en med denna information.
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Möte med avelssektionen
Diskussion kring att hingstar som är bedömda har rätt att lösa licens,
oavsett bedömningspoäng.

c

FEIF-möte
Minnesanteckningar skickas ut av Magnus och Yvonne som deltog vid
mötet.
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DISKUSSIONSPUNKTER / AKTIVITETER

a

Nina-kurs
Kurs Nina 2013 i samband med avelsbedömning

b

Hingstfestival 13-14 april 2013
Hingstar som deltar i auktionen skall vara på plats. Svårt att auktionera
bort betäckningar på hästar som inte visas. Max 12 hingstar deltar.

c

SM i Norrköping
Avelstält tillsammans med SIF:s avelssektion. Uppfödare erbjuds att göra
reklam för sin verksamhet i tältet. Göran fixar stort tält o plats. Bokning
hotellrum.
Utdelning premier avelshästar till VM. Karin bjuder in hästarna.

d

Nyhetsbrevet – fortsättning?
Efterlysa någon på hemsidan som vill ta hand om det. Ev. ny
styrelsemedlem.

e

Östersundsresan; 2013
Ingen resa nästa år.

f

Hemsidan
Karin kontaktar Christina angående hemsidan och framtiden.

g

Årsmöte 2013 – var?
Fors Gård, Karin pratar med Ylva Hagander. Förslagsvis styrelsemöte
dagen innan, övernattning på Häringe slott och styrelsemöte näst a dag.
Förslag på datum:
8-9 februari 2013 med början kl 14.00 den 8/2.

h

Funktioner i styrelsen 2013
Brita – protokollförare
Gunnar – bokföring, fakturering, in- och utbetalningar. Gunnar kontaktar
Christina angående omstyrning av kassörsmailen. Banners.
Lise-Lotte – medlemskontakter, lager.
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Magnus

Karin

Karin
Karin

Lars – praktiskt behjälplig vid alla aktiviteter.
Magnus – stöttning som ordförande. Sponsorer. Teknisk support vid
evenemang där Magnus har möjlighet att delta.
Karin - ordförande
i

Almanacka 2013
Ingen almanacka. Idén skrotas.

j

Beslut om hyra till L-L för Idunns grejor
Lise-Lotte vill ha 5000 kr/år i hyra för Idunnförrådet samt
huvudmedlemskap för sig och Kaj. Godkänns.

7.

Nästa styrelsemöte
I samband med årsmötet 8 februari 2013 på Fors gård.

Sekreterare för mötet

…………………………………
Brita Pantzar

Justeras

…………………………
Lise-Lott Olsson Fäldt
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…………………………..

