
 
 

Höstmöte Vinir, Tölögården, 2016-10-23 
 

Föreläsningar ”Hästens hälsa” 

Tre föreläsare hade bjudits in för att från tre olika perspektiv tala om hästens hälsa. Jessica Dornérus 

(Distriktsveterinärerna i Kungsbacka), Daniel och Mia Kleen (MD Kleen Equiterapi) samt Tina Hansen 

(Tinas Hästmassage) talade utifrån sina utgångspunkter om hur de arbetar för att hjälpa hästar och 

hästägare, med möjlighet för deltagarna att ställa frågor. 

 

Information från SIF 

Jan Ljungholm, ordförande i SIF, informerade om några aktuella frågor som SIF arbetar med just nu.  

1. Det hålls ordförandekonferens i Västerås 11-12 november i Västerås. 

2. Förhandlingar pågår mellan SIF och försäkringsbolagen med målsättning att få ett bättre 

avtal kring försäkringar vid tävling. 

3. Prognosen för året är att SIF kommer att hålla den budget som lagts för 2016. 

4. Dialog pågår med Svenska Ridsportförbundet kring samverkan, viktiga frågor är bl a 

utbildningar och ungdomsfrågor. 

5. SIF:s kansli har fått ny personal. En förbundskoordinator har anställts, som bl a hanterar 

övergripande frågor och bistår styrelsen. Ytterligare en person har anställts med uppdrag att 

arbeta med extern och intern kommunikation samt marknadsföring. 

6. Kampanjen för att värva nya medlemmar ser ut att ha resulterat i ett antal nya medlemmar, 

men det totala resultatet är inte klart ännu. Av SIF:s ca 6 500 medlemmar är det ca 1 100 

som tävlar, och resten är fritidsryttare. En ny sektion för fritidsryttare kommer att 

konstitueras på konferensen i Västerås (jämför FEIF/Leisure Riding). Avsikten är bl a att 

utbilda turridledare (kurs januari/februari), i frågor som t ex allemansrätten, hjärt-

/lungräddning och säkerhetsfrågor. 

 

Information kring bidrag 

Tina Rinaldo berättade om möjligheterna att söka bidrag för olika aktiviteter. 

Medlemsregistret är nu uppdaterat och överfört till Idrott on Line. För att man ska ha rätt till 

bidrag krävs att det är en aktivitet som håller på minst 60 minuter, att minst 3 ungdomar (7-

25 år) deltar och att det finns en ledare. Det kan vara allt från kvällstävling, dressyrkurs till 

filmkväll. Det finns också en app där man enkelt kan rapportera aktivitet och deltagare. Läs 

mer på Vinirs hemsida! 

 

 



 
 

Värdegrund för Vinir 

Amanda Hagberg har på styrelsens uppdrag tagit fram en värdegrund för föreningen. På 

senaste styrelsemötet 16-10-12 ställde sig styrelsen bakom förslaget, och beslutade att ta 

upp det på höstmötet för att ge medlemmarna möjlighet att lämna synpunkter. Amanda 

läste upp värdegrunden, som mottogs positivt även av deltagarna på höstmötet. 

 

Tölt on Ice 2017 

Karin Andersson informerade om att Vinir som förening släpper ansvaret för nästa års Tölt 

on Ice, som äger rum 25 mars i Kungsbacka ishall. Arrangemanget kommer att drivas av en 

nybildad förening med namnet Tölt Event. Vinir kommer fortfarande att samarbeta kring 

funktionärer med mera.  

 

Övriga frågor 

- På Vinirs höstmöte deltog 48 medlemmar, med engagerade frågor under 

föreläsningarna, och stort mingel och mycket prat under mat och kaffe vilket gjorde 

årets höstmöte mycket trevligt. 

- Marcus Nyström, ordförande i Vestur, informerade om Vesturs höstmöte den 6 

november kl 15.00 på Säve, ytterligare information finns på Facebook. Mötet kommer bl 

a att innehålla en föreläsning om fodring, samt planering av tävlingssäsongen. Vinirs 

medlemmar är mycket välkomna! 

 

 

Vid anteckningarna, 

 

Lena Jovén 


