Protokoll från styrelsemöte den 17/3
Närvarande: Katti Wiklund, Kattis Bodne, Maria Ärnström och Tova Hultqvist
1. Fastställande av mötestider: 17/3 hos Maria, 27/4 på Wången och 2/6 i Aspås (?), 24/8. Tider
fastställs senare.
2. Gneistifesten 20/4: det mesta är fixat av Kattis och Agneta Atleström. Få anmälningar än så
länge, men enligt Kattis så har många medlemmar sagt att de vill komma. Trubadur och
disco som Daniel hjälper till med.
3. Tävlingar: endast 23 anmälningar än så länge. En del klasser har bara en startande. I övrigt
är läget under kontroll på tävlingsfronten. Uppdelningen av ansvar för olika tävlingar har
varit positiv. Vi har ordnat funktionärer till alla tävlingar utom Gneisti open. Icesale innebär
en hel del strul. Till Norrländska får vi bara två FEIF-domare. För att få räkna
Worldrankingpoäng måste två sådana domare döma klassen, vi beslutar därför att bara Aklasser får dessa domare. Gneisti måste boka flyg till FEIF-domare, Maria ordnar med det.
På lighttävlingen 27/4 beslutade vi att köra en barnklass upp till 12 år. En inbjudan ska ut på
hemsidan, anmälningar via mail, kontant betalning på plats, 50 kr. En fråga till Malin K och
Lena om de och ungdoms-SM- gänget kan hålla i och hjälpa till med detta. Rosetter till hela
säsongen utom till Norrländska har kommit. Funktionärspoäng
4. Kurser: oklart om Malin B är med längre. Passkursen är fylld nu. En till person behövs i
utskottet. Katti håller på att arrangera en kurs med Haffi Gislason i slutet på oktober. Ulla
Ellebrink och Carina Olenäs har blivit lovad en endagarskurs för sina sponsorinsatser. Vi
beslutar att sponsra dem med 800:- var till en valfri Gneistikurs. Maria mailar dem om
detta. Vi ordnar en tävlingskurs med Gummi sista helgen i maj, vi erbjuder två paket med en
budgetvariant där fika och kurs ingår och en fullservicekurs med helpension. Maria ordnar
kursen och Katti lägger ut det på hemsidan. Tredagarskursen är inte fullbokad än, men
hyfsat välfylld (18 av 24 platser). Avelsvisar-kurs i maj.
5. Ungdomar: en stor satsning på uttagningar till ungdoms-SM. En bra satsning. En facebookgrupp finns, men det borde finnas med lite uppdateringar från ungdomarna själva. Förslag
till Lena om att den fina bloggen på hemsidan kan göras synligare. Borde finnas på
förstasidan. Tova pratar med Lena om det.
6. Gneistinytt: vem ska hjälpa till med tidningen? Kattis korrläser men vill inte sitta med
annonserna längre. Tova frågar Tina Sjödin om hon kan ta den uppgiften, Katti frågar Linda.
Det är inte svårt men det tar lite tid att ringa.
7. Ekonomi: Maria har gjort en korrigering av sammanställningen av ekonomin, bokföringen
stämmer men hon har korrigerat kontona en aning. Katti får inte tillbaks sina pengar för
tågresan till årsmötet, vi beslutar att hon får tillbaks pengarna av Gneisti. Dödsfall i familjen
går inte att styra över.
8. Fritid: Tova har inget att rapportera om.
9. Stadgar: Gneistis stadgar är försvunna. Vi måste skriva nya. Vi använder SIF:s mall som
finns på hemsidan. Tova tar på sig uppgiften. Efter uppdatering läggs stadgarna ut på
hemsidan.
10. Utskott: ansvariga plockar in medhjälpare vid behov. Det fungerar bra med
styrelsemedlemmar som har utskottsansvar.
11. Hemsidan: Sofia Ljungdahl har varit svår att få tag på, Tova har skickat mail till Maarit
istället som ju officiellt inte är hemsideansvarig men det har inte fungerat. Katti kan lägga ut
vissa saker. Maria kollar med Sofia och Maarit vem som ska ha ansvarig.
12. Medlemsmöte 2013: Vi föreslår att lägga ett medlemsmöte på Islandshästens dag i
september. Tova tar kontakt med Maarit och Joanna om det kan funka.
13. Inbjudan: Jamtli inbjuder oss till att visa upp islandshästen på Sveriges nationaldag. Något
för Lena? LagSM-gruppen? Tova tar med inbjudan.
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