
 
                                                                                             

Styrelsemöte Vallfari Islandshästförening 2020-04-07 

Plats: Stadsberga Västergård 

Närvarande:  Stephanie Olsson, Eva Dahlberg, Marie Skogsberg,  
Sanna Axbäck, Katja Brunander  
 

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

2. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 
 

3. Val av justerare av protokollet 
Eva 
 

4. Genomgång av föregående protokoll 
 

5. Inkomna skrivelser 
 

6. Aktivitetsgrupp 
Aktivitetsgruppen hade ett möte den 18 mars med genomgång om hur dom tidigare arbetat samt hur vi 
tänker att vi vill jobba i framtiden. 
Vi gjorde en preliminär årsplan för olika aktiviteter samt diskutera hur årets KM skulle kunna 
genomföras, samt pratade om större inköp av basvaror så som kaffe, te, muggar mm. 
I rådande situation väljer Vallfari såklart att följa de rekommendationer som SIF kommit med ang. 
aktiviteter samt tävlingar, vi ser över möjligheten att anordna digitala aktiviteter. 
Förslag med digital föreläsnings serie med tema foder och foderstater, Utfodring och hullbedömning 

med Charlotta Liedberg  hippolog, ridlärare II och med master inom animal science. 
Aktivitetsgruppen arbetar på att genomföra en digital tävling i maj, Katja bjuder in till möte. 

7. Ekonomi 
Maria ej närvarande vid mötet 
 

8. Stadgarna 
Förslag att vi har ett extra möte för att bara gå igenom stadgarna 

9. Ansvarslista 

Uppgift Ansvarig Status 

Läktaren till Stadsberga – Anki mailat måtten till Jocke Anki Påbörjat 

Förvaringsmöjligheter på Stadsberga Anki  

Valstuga på Häringe, kasserad av föregående styrelse! Marie Klar 

Domarbås till salu 2000kr, Vi avvaktar med försäljning Stephi  

Kontakta förra årets sponsorer, göra mer reklam Katja / Stephi Påbörjat 

Samla ihop alla Vallfaris inventarier Katja + Anki  

Foto av styrelsen. Förslag med gruppfoto   

Nattfaripodden avsnitt om förening Katja avvaktar 

Klubbkläder stavs häst och hund Stephi Påbörjat 

Maildomän, behåller de befintliga gmail adresserna Stephi Klart 



 

 

 

10. Övrigt 
 
Klubbkläder: Stavs häst och hund har vårt brodyrkort men bör uppdateras för att få det bättre, även 
frågat om sponsring i samma upplägg som emmishoppen, tex att vi medlemmar får rabatt på just 
brodyren, dom är positiva till detta och ska återkomma med passande upplägg. 
 
Maildomäner via wix samt gmail kostar vad jag bedömer onödigt mycket för oss, Stephi testade via 
vistaprint som var betydligt billigare men var inte riktigt så användarvänligt som hon önskat. Förslag 
är att fortsätta med de adresser vi använder idag 
 
Idrottonline/rfsisu erbjuder kostnadsfria kurser (just nu digitalt) för tex utbildning i idrottonline, 
styrelsearbete mm, Stephi håller koll vad som dyker upp och kollar intresse i styrelsen. 
 
Förslag att ordförande kontaktar Lotta för startsamtal. 

Vi pratade om hur man genomför en digital tävling och hur man på bästa sätt tar emot filer då vårat 
lagringsutrymme till gmail är begränsat, vi hör oss för om hur andra arrangörer gjort och hur det 
fungerat. 
 
Önskar lättare överlämning av förra styrelsen tex ”rutin” för hur Paysonkontot fungerar nu samt 
faktureringsintervaller för tex hemsidan mm.  

Behöver göras en återbetalning till introduktionsmedlem som betalat för mycket, Stephi informerar 
Mia. 
 
Förslag på inköp av headset som ska tillhöra Vallfari med fungerande med Stadsbergas ljudsystem 

11. Nästa möte äger rum den 27 maj kl 17:30 på Stadsberga Västergård. 

 

12. Avslutande av mötet 
Stephi förklarade mötet avslutat 
 
 
 
 
 
 
Anne-Christine Broman  Stephanie Olsson 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
Eva Dahlberg 
Justerare 

   


