
                                                                                                              

 

Protokoll konstituerande styrelsemöte 2020 i Vallfari 

Islandshästförening 

 

Tid: Tisdagen den 3 mars 2020 kl 21.00 

Plats: Stadsberga Västergård 

Närvarande: Sanna Axbäck, Katja Brunander, Stephanie Olsson, Mia 

Sundberg, Eva Dahlberg, Anne-Christine Broman, Marie Skogsberg 

 

1. Mötets öppnande 

Anki öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

 

2. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

 

3. Val av sekreterare för mötet och justerare av protokollet 

Till sekreterare för mötet valdes Marie Skogsberg och till justerare valdes Stephanie 

Olsson. 

 

4. Konstituerande av styrelsen 

Styrelsemedlemmarna har följande poster: 

Ordförande: Anne-Christine Broman 

Kassör: Mia Sundberg 

Sekreterare: Stephanie Olsson 

Webansvarig: Eva Dahlberg 

Ledamot: Marie Skogsberg 

Suppleanter: Katja Brunander och Sanna Axbäck 

 



5. Firmatecknare 

Firmatecknare för föreningen är Anne-Christine Broman och Mia Sundberg. De 

tecknar firman var för sig. 

 

6. Hemsidan 

Föregående styrelse tyckte att plattformen till nuvarande hemsida är dyr och svår 

administrerad. Det fanns planer på att flytta över hemsidan till idrottonline. Alla 

funderar på  frågan till nästa möte så fattar vi beslut då. Eva är ansvarig för hemsidan 

och ser även till att ta bort gamla och lägga till nya styrelsemedlemar i styrelsens FB-

grupp. Stephie föreslog att vi bara behåller FB-sidan Vallfari Islandshästförening för att 

slippa alla annonser o dyl som gör det svårt att hitta information. Finns många andra 

FB-sidor för annonser. 

 

7. Ekonomi 

Anki och Mia kommer snarast möjligt ordna med bankpapper så att de blir 

firmatecknare. 

 

8. Frågor som kvarstår från förra styrelsen 

Två domarbås står kvar på Häringe, de skulle ha sålts under förra året. Ett av dom blir 

troligen sålt snart.  

Läktaren som står på Häringe skulle flyttas till Västergården det är inte gjort ännu. 

Stephie och Sanna frågar Lotta C om hon fortfarande vill ha läktaren. I så fall flyttar vi 

den så fort som möjligt. 

Oklart om den valstuga som Vallfari köpte in, för ett antal år sedan och aldrig ställde 

upp, finns kvar på Häringe. Om den finns kvar måste den flyttas bort. Den är troligen i 

så dåligt skick nu att den är oanvändbar och får skrotas. 

9. Stadgarna 

Vid nästa styrelsemöte går vi igenom stadgarna och uppdaterar dem.  

 

10. Nästa möte 

Nästa möte äger rum den 8 april, nästkommande möte äger rum den 27 maj båda 

mötena börjar kl 17.30 på Stadsberga Västergård. 

 

11. Avslutande av mötet 

Anki avslutade mötet. 

 

 

 

 

Anne-Christine Broman  Marie Skogsberg 

Ordförande   Sekreterare 

 

 

 

Stephanie Olsson 

Justerare 


