
 
                                                                                             

Styrelsemöte Vallfari Islandshästförening 2020-11-05 

Plats: Häringe Slott 

Närvarande: Anne-Christine Broman, Eva Dahlberg, Marie Skogsberg, Katja Brunander, 
Mia Sundberg, Stephanie Olsson  
 
 

1. Mötets öppnande 
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 

2. Godkännande av dagordning 
Dagordning godkändes  
 

3. Val av justerare av protokollet 
Mia valdes till att justera protokollet. 
 

4. Genomgång av föregående protokoll 
Föregående protokoll gicks igenom utan kommentarer och lades därefter till handlingarna. 
 

5. Inkomna skrivelser 
Inga inkomna skrivelser. 
 

6. Aktivitetsgrupp 
Luciatölten ställs in/skjuts fram pga rådande situation och de rekommendationerna som finns idag. 
Förslag med serie med föreläsningar med Charlotta Lidberg inom om foderlära mm kan tidigast efter 
nyår. Aktivitetsgruppen ligger lite lågt resten av året. 

7. Ekonomi 
Allt är klart för ett betalkort till föreningen för att underlätta inköp mm, väntar på att det ska komma 
men tar tid. 

8. Stadgarna 
Ligger klara att ta upp på årsmötet.  

9. Ansvarslista 

Uppgift Ansvarig Status 

Läktaren till Stadsberga – nedmonterad och redo att flyttas Anki Påbörjat 

Förvaringsmöjligheter på Stadsberga Stephi/Sanna Klart/pågående 

Domarbås upprustning + nya möbler. 2 st till salu Alla Till våren 

Göra regelbunden reklam för sponsorer Katja / Stephi Löpnade 

Betalkort för fakturor etc Mia Påbörjat 

Klubbkläder stavs häst och hund Stephi Påbörjat 

Inköp av headset, Sanna tar fram ”offerter/förslag” Sanna Påbörjat  

Överlämningsdokument Alla påbörjat 

Köpa ny dator Katja  

Fråga Lotta om vi kan flytta garderoben till sekretariatet Stephi/Sanna  

Nyhetsbrev till medlemmarna, Julbrev Marie  



 

10. Övrigt 
 

*SIFs höstmöte sker digitalt 14-15/11, 
 Marie deltar på ordförandekonferens och tävlingssektionens möte. 
 
*Medlemsavgift 2021, sif beslutar på höstmötet vad deras avgift blir. 
 
*IOL fakturering vid nytt år, lite osäkert på hur detta genomförs på bästa sätt så Stephi rådfrågar IOL 
support. 
 
*Stephi har fått offert från marknadsbyrån gällande mössor med tryck samt presentpåsar –ska kolla 
priser på flera håll 
 
 

11. Nästa möte  
 
4 december, möte kl 17:00 och följs av årlig styrelsemiddag på Häringe. Marie bokar 
 

12. Avslutande av mötet 
Ordförande avslutade mötet. 
 
 
 
 

 
 
Anne-Christine Broman  Stephanie Olsson 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
 
 
Justerare 
Maria Sundberg 

 


