Styrelseprotokoll – Sigur Islandshästförening

Datum & tid:

söndagen den 3 januari 2021

Plats:

Digitalt (Zoom)

Närvarande:

Elisabeth Andreasson, Anna Bartler, Isabella Sexton, Mirja
Henrysson, Emelie Hallengren, Malin Saetre, Cecilia Carlund,
Anna Berg, Agnes Andersson, Johannes Larsson

Frånvarande:

Sven Asker, Alexandra Olausson

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

Information från Valberedningen
Annika representerade Valberedningen
Information angående vilka som tackat ja till
ytterligare en gång och vilka som ännu inte svarat
av de som ska förnya sina platser.

Informat
ion

Sigur Årsmöte
Sigurs årsmöte kommer vara söndagen den 28.e
februari klockan 17.00
Mötet kommer ske digitalt. Medlemmar kommer få
anmäla sig och uppge en e-mailadress. Kallelsen
kommer skickas ut 4 veckor i förväg.
Respektive utskott kommer ha ett utkast klart till
”sin” del av verksamhetsberättelsen den 10 januari
2021.
Andra halvåret gällande LOK-stöd är summerat.
En verksamhetsplan för 2021 ska tas fram.
Respektive utskott bollar idéer för
verksamhetsplanen inom sitt område, ska vara klart
den 10 januari. Verksamhetsplanen kommer vara
väldigt beroende av pandemin.
Ekonomi
Förslag om medlemsavgift: SIF har beslutat att ha
kvar årets medlemsavgift. Sigurs avgift kommer
också ligga kvar på samma nivå.
Vissa juniorer har betalat för mycket under 2020,
Elisabeth tar kontakt med dessa.
Aktivitetsutskottet
Digital tävling på sociala medier med Jultema
genomfördes under december.
SIF & Göteborg Horse Park
SIF hade ett extra årsmöte den 16 december. En del
motioner hade kommit in och diskussionerna var
bra.
Frågan om privata aktörer som anordnar tävlingar
diskuterades. Aktörer behöver bli godkända och en
avgift ska erläggas. Om en privat aktör och en
förening ska ha nivå-1 tävling och SM-tävlingar
samma dag ska föreningen få företräde.
Nästa styrelsemöte
Styrelsemöte den 24 januari 2021 kl 16.00 på Teams
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Sekreterare

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

Ordförande

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

