Styrelseprotokoll – Sigur Islandshästförening
Styrelsemöte

Datum & tid:

Söndag 18 april

Plats:

Via ZOOM

Närvarande:

Cecilia Carlund, Johannes Larsson, Alexandra Olausson, Malin
Seatre, Elisabeth Andreasson, Anna Berg, Ingrid Karlsson, Mirja
Henrysson och Alexandra Olausson, Agnes Andersson

Frånvarande:

Isabella Sexton, Sven Asker, Emelie Hallengren
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Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Elisabeth
Andreasson

Info
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Föregående protokoll
Gås igenom och läggs till handlingarna
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Dagordningen
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Justerare
Anna Berg
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Ekonomi
Diskuterar vårt ekonomiska läge, i och med Info
förgående år spenderades inte särskilt
mycket pengar men inte heller hade vi
mycket till inkomst.

Dagordningen godkändes.

Info

Beslut

Pratar om vårt poängsystem som är relativt Info
nytt, har under förgående år pausats i och
med att det inte funnits t.ex. aktiviteter
att spendera de på. Det går i annat fall
inte att spara hur länge som helst.
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Ungdomsutskottet
Genomförd påskaktivitet i form av tipspromenad vilket var uppskattat. Ca 11 st
ungdomar som var med och deltog.

Info

Vestur planerar att ha kursdag med Vignir
som ska fördelas mellan de olika klubbarna Info
samt hos ungdomarna inom Sigur på ett
eller annat sätt. Mer information kommer.
Diskussion hur vida Lag-SM kommer bli av
eller inte, beslutet är inte taget än men
inget vi ska räkna med..
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Sportsutskottet
Planering och bemanning inför VSM, inte
många anmälda än. Diskuterar lägsta antal
deltagare för att tävlingen ska kunna genomföras rent ekonomiskt. Beslut gällande
detta tas efter sista anmälningsdagen passerat, lägsta antal 22 st anmälda.
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Aktivitet
Pratat om eventuell våffelkväll men inget
bestämt. Avvaktat med aktiviteter i och
med rådande pandemi.

Info

Info
Beslut

Förslag

När det blir tillåtet att anordna aktiviteter
planerar vi för mycket skoj såsom uteritter Info
och våffelkväll. Tanken är att skriva ihop
en lista på roliga aktiviteter som eventuellt kan bli av senare under året, helt enkelt något att förhoppningsvis se fram
emot.
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Info från ordförande
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Övrigt
Sifs årsmöte - över lag ett bra årsmöte.
SIFS ekonomiska situation ser betydligt
mycket bättre ut i dagens läge. Det var på
tal sedan innan att vara med och stötta
genom ett bidrag.
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Nästa möte 23 maj 2021 kl. 18.30 via
ZOOM/Teams

Beslut

Info

Beslut

Sekreterare

----------------------------------------------Anna Berg

Justerare

Ordförande

-------------------------------------------------Anna Berg

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

