
 
 

Styrelsemöte Vinir Islandshästförening Måndag 7 september 2015 

Närvarande: 
Karin Andersson, ordförande 
Elin Wallenbring, ledamot 
Carolina Hagman, ledamot 
Hanna Löfgren, ledamot 
Elisabeth Wallenbring, ledamot  
 

Ej närvarande: 
Agneta Lindmark, sekreterare 
Giesela Magnusson, kassör 
Monica Rohland, ledamot 
Agneta Heijl, ledamot 
Carina Andersson, ledamot 

1. Mötets öppnande 
Ordföranden förklarade mötet öppnat. 

2. Dagordningen 
Dagordingen godkändes. 

3. Val av justerare 
Hanna Löfgren valdes till justerare. 

4. Närvaro 
Fem styrelsemedlemmar är närvarande, och därmed är mötet beslutsmässigt. 

5. Föregående protokoll 
Litet skrivfel, i övrigt läggs det till handlingarna. 

6. AP-listan 
Gicks igenom.  

7. Kassaärenden 

a. Ekonomisk status  
50 061,42 kr på kontot samt ca 30 000 på Payson. 300 kr i obetalda räkningar. 

b. Medlemsantal 
268 medlemmar i SIF:s register. 



 
 

c. Kostnad sponsring 
Ingen uppgift eftersom Giesela inte var med på mötet. (AP Giesela till nästa möte) 

d. T-shirts 
Ingen uppgift om hur många som accepterat erbjudandet om gratis T-shirt eftersom Giesela 

inte var med på mötet. 

e. Budgetmöte 
Förslag 12 oktober. Karin kallar. 

8. Rapport från extra ordförandekonferens (Hanna & Carolina) 
Ämnet för den extrainsatta ordförandekonferensen i samband med SM var ekonomi. Det gicks 

igenom olika vägar för föreningarna att söka statliga och kommunala bidrag, samt gjordes förslag på 

hur SIF:s ekonomi kan förbättras. Vinir representerades av Hanna och Carolina. 

Det finns olika modeller att få in pengar till föreningen, t ex ”Sponsorhuset” och via ”Gräsroten” hos 

Svenska Spel.  

Det gjordes ett grupparbete om hur föreningarna skulle kunna hjälpa SIF att få in mer pengar genom 

sponsring och marknadsföring. Kan lokalföreningarna stötta SIF ekonomiskt? Var en fråga som 

dryftades. De flesta föreningar verkar vara positiva till det. En siffra som nämndes var 5000 kr från 

varje förening. Det är rimligt att anta att olika föreningar har olika förutsättningar att ge bidrag. 

Ridverksamhet och TREC-medlemskap diskuterades också, och alla var positiva till att ta med dem i 

”Familjen”. Dock täcker TREC andra raser än Islandshästar, så det måste hållas som en egen sektion. 

9. Idrott On Line/SISU 
Vinir täcker två kommuner och två län, vilket har visat sig vara problematiskt när vi ska söka bidrag. 

Det finns olika typer av stöd. APN är ungdomsrelaterat, och knutet till den kommun som föreningen 

har säte i. För Vinir är det Mölndals kommun, och det måste vara minst 15 aktiva ungdomar. Tyvärr 

har vi bara 12 aktiva som är bosatta i Mölndal just nu. 

LOK-stöd ska vi kunna få, instruktioner från SIF kommer. För detta kontaktar man 

Länsidrottsförbudet. Nästa deadline 25 februari. 

Man kan bl a prenumerera på nyhetsbrev från Länsidrottsförbundet. 

SISU kan hjälpa till med föreningskunskap och andra olika former av hjälp. 

Beslut: Vi satsar på fortbildning av styrelsen. Alla i styrelsen kan gå igenom SISU:s utbud och ”önska” 

vilka kurser man vill gå. http://www.sisuidrottsutbildarna.se/Varautbildningar/  

http://www.sisuidrottsutbildarna.se/Varautbildningar/


 
 
Beslut: Vi tar kontakt med SISU i Mölndal om ett informationsmöte om vad de kan hjälpa till med. 

(Karin) 

På SIF:s hemsida finns lite mer info: 

http://www.icelandichorse.se/Start/Visanyhet/tabid/238/ArticleId/716/Info-till-SIF-lokalforeningar-

om-Idrott-Online.aspx  

10. Höstmöte 
Förslag på föreläsning: Upplägg av träning samt mental träning med Lollo. (Carolina kollar).  

Datum/tid: Förslag 15 november, alternativt 22 november, kl 17:00 

Diskussionsämnen: 

 Reflektion om sponsring med klubbkläder  - vi vill att de ska ha kläderna på sig så mycket 

som möjligt under mästerskap. Syftet med plaggen är att vi ska synas! 

 Vi behöver tydliggöra sektionerna bättre.  Diskussionsämne för Höstmötet – hur får vi igång 

sektionerna? Hur stora behöver de vara? Hur ska de organsiseras för att vara effektiva? Hur 

ska de kopplas till styrelsen? 

Lokal: Tölögården 

11. Info från Sektionerna 

a. Rapportering Tävling 

i. Vandringspriser KM 
Alla vandringspriser är på plats! Historiskt sett har Djarfur haft vandringspriser i alla 

grenar på KM, medans Vaengur ”endast” hade bästa uttagningspoäng, samt 

kombinationer.  

Beslut: Föreningen sponsrar med pengapriser i Fyr- och femgångskombination , vuxen 

och ungdom. Introduktion för 2015 är 1000 kr per vinnare (4 st). Vinnaren måste vara 

huvudmedlem i Vinir.  Detta kommer inte att kommuniceras i förväg, utan meddelas på 

tävlingen som en överraskning. Viktigt!!! 

ii. Status planering KM 
Verkar vara på spåret. Tävlingen kommer att gå över två dagar, lördag för ungdom och 

söndag för vuxen.  

http://www.icelandichorse.se/Start/Visanyhet/tabid/238/ArticleId/716/Info-till-SIF-lokalforeningar-om-Idrott-Online.aspx
http://www.icelandichorse.se/Start/Visanyhet/tabid/238/ArticleId/716/Info-till-SIF-lokalforeningar-om-Idrott-Online.aspx


 
 

b. Rapportering Ungdom  

i. Reflektioner från Lag SM 
Lagen var ”splittrade” i den gamla Vaengur/Djarfur-uppdelningen. Det är något vi 

behöver jobba på i framtiden. Dock blev sammanhållningen bättre under tävlingens 

gång, med trevliga samkväm. Förlorarna kommer att bjuda vinnarna på Taco-kväll!  

Tanke inför nästa år är att snegla på Sigurs upplägg och ha en gemensam coach, och 

sedan två jämna lag med var sin lagledare. Alla ska ha ”Vinir” med i lagnamnet. Lollo är 

intresserad av att vara coach! 

Redan i höst kommer vi att börja med ungdomsträningar med Lag SM-grenarna, utan 

press eller krav på att man måste vara med i ett lag. 

Till våren anordnas gemensamma träningstillfällen för ALLA intresserade fram tills att 

uttagningen är klar. Sedan gör man även fortsättningsvis allt tillsammans. 

På det stora hela en väldigt kul erfarenhet! Allt kan hända under ett Lag SM och 

förutsättnignarna kan ändra sig snabbt t ex när hästar blir halta. Det gäller att förbereda 

sig både mentalt och fysiskt. 

c. Rapportering Aktivitet  
Möte bokat den 22 september för att fastlägga höstens aktiviteter. 

d. Rapportering Material  
Vår funktionspiké har utgått ur sortimentet och behöver ersättas. Karin Hallberg kommer med 

nytt förslag. 

12. Info från SIF/Vestur 
Annelie Silvander har skrivit ett förslag på hur Vesturs bana kan göras mer tillgänglig för alla. 

Förslaget är ute på remiss hos alla ordförande inom Vestur. 

PM förslag 
Sävebananför utökad tillgänglighet.docx

 

13. GKSM 
Tävlingen avlöpte väl, och vi fick mycket beröm från deltagare och publik. Vinir hade en stor del i det 

hela då många av de riktigt tunga funktionärsposterna har bemannats av folk från Vinir. Det är vi 

mycket stolta över! 



 
 

14. Medlemsinfo/att publicera 
Inbjudan till höstmöte kommer att läggas ut så snart datum, plats och innehåll är fastslaget. 

15. Övriga frågor 
Inga övriga frågor att behandla. 

16. Nästa möte (plats & tid) 
Budgetmöte 12 oktober på Nersgården kl 19:00-21:00. Hanna bakar.  

I mån av tid så kanske vi kör lite styrelsemötepunkter också, smat föreberedelser inför höstmötet. 

17. Mötet avslutas 
Mötet avslutades och ordföranden tackade för visat intresse. 

 

Vid protokollet 

 

Karin Andersson 

Justeras 

 

Hanna Löfgren 

 



 
 

Vinir styrelse beslutslogg 
 

När Vad Genomfört 

2014-10-28:1 
Pkt 5b 

Att styrelsens kontaktuppgifter på hemsidan ska innehålla 
både mejladress samt telefonnummer.  

Ja 

2014-10-28:2 
Pkt 5c 

Att protokollen ska skrivas som beslutsprotokoll och läggas 
upp på hemsidan samt att kallelse till styrelsemöten görs via 
styrelsens FB grupp. 

Ja 

2014-10-28:3 
Pkt 5c 

Att styrelsens facebook grupp kommer att användas som 
diskussionsforum och snabbt beslutsforum. Överenskommet 
att man talar om att vi har läst ett inlägg. 

Ja 
 

2014-10-28:4 
Pkt 5d 

2014 års mötesplan för styrelsen samt datum för årsmöte 
2015 

Ja 

2014-10-28:5 
Pkt 6b 

Att ge kassören uppdraget att göra en ansökan om 
organisationsnummer när vår ansökan till SIF är godkänd. 

Ja 

2014-10-28:6 
Pkt 6c 

Att ge kassören i uppdrag att välja bank med 
kontanthantering och ett i övrigt bra serviceutbud för 
föreningen. 

Ja 

2014-10-28:7 
Pkt 7 

Att följande forum kommer att användas för att sprida 
information till medlemmarna:  
- Hemsidan  
- Facebook gruppen 
- Mejl 

Ja 

2014-10-28:7 
Pkt 7 

Att försöka skapa en karta över stall i upptagningsområdet 
och ev länka till deras web, FB etc. 
Att skapa och underhålla enaktuell kalender på hemsidan. 
Att ge kassören uppdraget att skapa och underhålla en 
mejllista utifrån medlemsregistret 

Pågår 

2014-10-28:8 
Pkt 8 

Att fördela kommunikationsansvar mellan styrelsen och 
föreningens sektioner på medlemmar i styrelsen 

Pågår 

2014-10-28:9 
Pkt 10 

Att en första kort information på hemsida och i FB grupp om 
att den nya föreningen Vinir nu är  igång 

Ja 

2014-10-28:10 
Pkt 12a 

Att bjuda ungdomsmedlemmarna till ett föredrag om Holars 
utbildningsstege med Anna-Rebecka E i december 2014 

Ja 

2014-10-28:11 
Pkt 12 b 

Att be styrelserna i Djarfur och Veangur besluta om att 
överföra 10.000 sek var till Vinir. 

Ja 

2014-10-28:12 
pkt 12 c 

Att undersöka om erbjuden dator kan skänkas till Vinir Ja 

2015-01-12:1 
pkt 7 c 

Att undersöka med SIF hur vi gör med det felaktigamedlems 
beloppet samt hur vi får ett komplett utskick av fakturor.   

Ja 

2015-01-12:2 
pkt 7 d 

Att varje sektion tar fram ett aktivitets och budgetförslag till 
nästa möte 
Att kassören tar fram ekonomisk historik från Djarfur samt att 
vi ber Vaengur göra detsamma. 

 

2015-01-12:3 
pkt 7 d 

Att testa Swish. 
Att be sportsektionen att ta med information om Swish i 
framtida ryttarbrev. 

Ja 

2015-01-12:4 
pkt 7 g 

Att be Mats A att göra en uppdatering ang Vinir i systemet. 
Kassören vbf organisationsregistrering  till Mats 

Ja 



 
 
När Vad Genomfört 

2015-01-12:5 
pkt 7 h 

Att teckna föreningsförsäkring för Vinir. Ja 

2015-01-12:6 
pkt 8 e 

Att följa  § 7 i Vinirs stadgar som dagordning för Vinirs 
årsmöte 

Ja 

2015-01-12:7 
pkt 8 f 

Att på årsmötet redovisa Djarfurs bokslut samt erhålla 
styrelsens ansvarsfrihet. 

Ja 

2015-01-12:8 
pkt 8 g 

Att bjuda på smörgåstårta på årsmötet.   Ja 

2015-01-12:9 
pkt 8 h 

Att ta med en provkollektion till årsmötet.  
Att ta fram en profilpolicy.  

Ja 

2015-01-12:10 
pkt 9 a 

Att varje sektion arbetar självständigt utifrån sin 
verksamhetsplan och budget 
Att styrelsens representanter är länken i i Vinirs styrelse 
Att sektionerna meddelar kassören om kommande utgifter 
(fakturor etc) 

Pågår 

2015-01-12:11 
pkt 9 b 

Att sponsra Lag SM med del av anmälningsaviften (ej box) Ja 

2015-01-12:12 
pkt 9 c 

Att lägga in barnaktiviter i Ungdoms verksamhetsplan Pågår 

2015-01-12:13 
pkt 9 d 

Att lägga in läderkurs i Aktivitets verksamhetsplan Ej aktuellt 

2015-04-19 
pkt 7d 

Att stödmedlemskap i Vinir ska kosta 130 sek 
Att Vinir sponsrar stödmedlem vid tävling då medlemmen 
tävlar för Vinir 

Ja 
 

2015-04-19 
pkt 8 

Att Vinir tar med Tölt On Ice i sin verksamhetsplan för 2016 Pågår 

2015-04-19 
pkt 9ai 

Att ge Ulrika uppdraget att köpa in lämpligt antal rosetter till 
Vinir 

Ja 

2015-04-19 
pkt 9aii 

Att heldagsfunktionärer ska erhålla en värdekupong på 100 
SEK 

Ja 

2015-04-19 
pkt 9aiii 

Att ge Karin i uppdrag att köpa in etiketter till gamla 
Djarfur/Vaengur rosetter 

Ja 

2015-04-19 
pkt 9aiv 

Att endast huvudmedlem i Vinir kan bli klubbmästare Ja 

2015-04-19 
pkt 9b 

Att Vinir sponsrar en heldag för ungdomar med 
dressyrlektioner samt domare på ovalbanan med 2000 sek 

Pågår 

2015-04-19 
pkt 9d 

Att intäkter från ritten för Åsa går oavkortat till cancerfonden 
Att Vinir står för lunch under ritten 

Ja 

2015-04-19 
pkt 9e 

Att öppna Vinirs web-shop 
Att funktionärskuponger kan användas i shopen 
Att varje medlem kan beställa en T-shirt gratis från 
Webshopen 

Ja 

2015-04-19 
pkt 12 a 

Att köpa in en stor flagga samt 2 små flaggor Ja 

2015-06-07 
pkt 7c 

Att anordna ett budgetmöte i september Pågår 

2015-06-07 
pkt 7d 

Att sponsra tävlande i SM och GSM med profilkläder 
Att tävlande i Lag-SM sponsras med anmälningsavgiften,  
1100 SEK 

Ja 



 
 
När Vad Genomfört 

2015-06-07 
pkt 8b ii 

Att sponsra ungdomskurs i dressyr med 2000 sek Pågår 

2015-09-07:1 
pkt 9 

Vi satsar på fortbildning av styrelsen. Alla i styrelsen kan gå 
igenom SISU:s utbud och ”önska” vilka kurser man vill gå. 
http://www.sisuidrottsutbildarna.se/Varautbildningar/  

 

2015-09-07:2 
pkt 9 

Vi tar kontakt med SISU i Mölndal om ett informationsmöte 
om vad de kan hjälpa till med.  

 

2015-09-07:3 Föreningen sponsrar med pengapriser i Fyr- och 
femgångskombination , vuxen och ungdom. Introduktion för 
2015 är 1000 kr per vinnare (4 st). Vinnaren måste vara 
huvudmedlem i Vinir.  

 

 

 

http://www.sisuidrottsutbildarna.se/Varautbildningar/

