
Protokoll Styrelsemöte Vallfari 2019-03-21 

Närvarande: Eva Dahlberg, Eva Hall, Minna Andersson, Marianne Wallenbro, Karin Hjelmar, Katja 

Brunander, Charlotte Höök, Ingela Hallin, Annica Glanshed 

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande förklarade mötet öppnat. 

 

2. Godkännande av dagordning 

Mötet godkände dagordningen. 

 

3. Val av justerare 

Karin Hjelmar valdes till justerare. 

 

 

4. Inkomna skrivelser 

Motioner till Riksmötet finns på SIF:s hemsida. 

Vallfari bör utse en Fritidsansvarig, som har hand om fritidsryttarna och företräder deras 

intressen. 

Marianne kan vara ungdomsansvarig, även om Vallfari för tillfället inte har många barn och 

ungdomar som medlemmar. 

 

5. Aktivitetsgruppen 

Gruppen företräds på mötet av Katja Brunander och Charlotte Höök. De har planerat 

ovalbaneträningar två gånger. Marianne ska vara speaker och Lisa Olovsson domare på en av 

dessa träningar. Gruppen har en delad mailadress: aktivitet.vallfari@gmail.com 

Förslag att använda duktiga vallfariter till kurser t.ex. Fredrik Rydström och Erik Andersen. 

 

 

6. Ekonomi 

Förslag från kassören att använda ett system via IOL. Vi behöver ett företagskreditkort. 

Föreningen borde ta bort Postgirot och byta bank. 

 

 

7. Årskalender 

Marianne delade ut ett förslag på vad som ska göras varje månad, så att vi inte glömmer 

något. Vi kan fylla på den vartefter. 

 

 

mailto:aktivitet.vallfari@gmail.com


8. Styrelsens uppgifter att åtgärda 

- Mailadresser. Eva Dahlberg kollar domäner. 

- Sälja läktare och domarbås samt transport av bås till Stadsberga. Beslutades att sälja två 

bås och behålla de tre bästa och flytta dem till Stadsberga. Marianne ska fråga 

Häringetävlingar om de är intresserad av att köpa bås. Lämpligt pris 3000:- styck. 

Beslutades att föreningen ska behålla läktaren och att flytta den till Stadsberga om den 

får stå där. 

- Loggan. Diskuterades utformning av loggan, frågan bordlades tills vidare. 

- Haffikursen, sponsra vallfariter. Belutades att medlemmar i Vallfari betalar 3300:- övriga 

3700:- för kursen. Först till kvarn gäller. 

- Hemsidan. Eva D har gått kurs via IOL. Ska börja med nya hemsidan, info om detta 

kommer på gamla hemsidan. Hon bollar idéer med Katja. 

 

 

9.        KM 11/5 – hur ligger vi till i planeringen 

       Det är som vanligt svårt att få tag i lokala domare. Marianne jobbar på detta. Övrigt att 

göra:  

Beställa rosetter (Marianne) 

Fixa täcken 

Funktionärer 

Sponsorer 

Cafeterian 

Bindlar (Annica) 

 

10. Nästa möte 

Nästa möte 2019-04-25 kl.18.30 på Hammersta. 

 

 

11. Mötets avslutande 

Marianne förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

Ordförande: 

 

 

Justeras:  

 

 

Vid protokollet: 


