Styrelseprotokoll – Sigur Islandshästförening

Datum & tid:

Söndagen den 13 september 2020

Plats:

Tofta Herrgård

Närvarande:

Elisabeth Andreasson, Johannes Larsson, Anna Bartler, Isabella
Sexton, Alexandra Olausson, Sven Asker, Emelie Hallengren,
Malin Saetre, Cecilia Carlund och Anna Berg

Frånvarande:

Agnes Andersson, Mirya Henrysson

Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Elisabeth Andreasson. Info

Föregående protokoll
Bordlägges

Info

Dagordningen

Dagordningen godkändes.

Beslut

Sekreterare
Till mötessekreterare valdes Isabella Sexton

Beslut

Justerare
Till justerare valdes Anna Berg

Beslut

Ekonomi
Sven drog igenom ekonomipunkten. Det
konstaterades att Sigur gått bra i år, och vi har fått
nya medlemmar. Kvarstår är att göra den beslutade
inbetalningen till SIF. Elisabeth och Sven gör detta.
Anna Bartler valdes till att vara ansvarig för att
framåt registrera aktiviteter för LOK-stöd.
Domännamnet för hemsidan ska finnas kvar och
föras över till en i styrelsen. Webbhotellet ska
avlutas. Elisabeth kommer ansvara för den punkten.
Inför kommande aktiviteter ska vi ta fram en
beskrivning för när vi genomför aktiviteter som
kräver professionell kunskap utifrån. Punkten
kommer diskuteras vidare under kommande möten.

Informat
ion
Belsut

Beslut
Diskusiso
n

Elisabeth ska se över möjligheterna att kunna
beställa klubbkläder inom en snarare framtid.
Poängsystem
Poängen kommer kunna användas nästa år också
men vi öppnar nu för att kunna använda poäng i år
till anmälningsavgifter och klubbkläder.
Ungdomsutskottet
Information om en ”Mini-Hubertusritt” kommer. En
juniorritt för yngre ryttare. Alexandra kommer
skriva och säkerställa att information läggs ut.

Informat
ion

Eventuellt kommer Sigur anordna en luciaritt även i
år med förställning.

Informat
ion

Tävlingsutskottet
KM den 3.e oktober.
Sportfengur kommer att användas igen,
kommentarer kommer skrivas av en
domarsekreterare, vi kommer ha två
domarsekreterare per domare. Vi kommer ha en
medhjälpare per ekipage och tillräckligt många
funktionärer för att kunna genomföra tävlingen.
I ryttarbrevet kommer vi skriva att om man inte vill
vara med på bild på våra sociala medier måste man
anmäla detta till tävlingsledaren (Johannes).

Informat
ion

Aktivitetsutskottet
Hubertusritt den 31 oktober, evenemang på
Facebook och information kommer snart.

Informat
ion

Middag efter Hubertusritten på herrgården, börjar kl
18. Evenmang finns på Facebook och information
ligger ute.
I höst kommer det arrangeras en våffelkväll på
Tofta, mer information kommer
Vinteraktivitet Glöggtölt diskuterades, kommer
diskuteras vidare på kommande möten.
Göteborg Horse Park
Jan Ljungholm ordnar arbetsdag på Säven den 17
Informat
oktober. Vi behöver två personer från Sigur som kan ion
åka dit och hjälpa till. De som hjälper till ska
kontakta Jan i förväg och få sina arbetsuppgifter. De
som deltar är berättigade till Sigur-poäng.
Möte om GHP. I dne nya planen som ska gå ut
framgår det att området fortfarande är grönt. Men
vi har inga nya förutsättningar förrän beslut om
planen tagits.
Vestur har höstmöte den 25 oktober kl 16.00
SIG har höstmöte den 14 november
Övrigt
Promenadslinga som går ihop med ridvägen vid
Tofta. Vid möte om detta har beslut tagit om att
slingan ska tas bort. Olycksrisken är för hög.
Nästa styrelsemöte
Styrelsemöte den 18 oktober kl 18.00 på Tofta.

Sekreterare

----------------------------------------------Isabella Sexton

Ordförande

-------------------------------------------------Elisabeth Andreasson

Informat
ion

Beslut

