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Carin Hasselfors, Margareta Sjölund, Emma Barigård, Anna Claesson, Therese
Wängdahl, Jennie Liss och Mirjam Horn
1. Genomgång av föregående protokoll.
2. Carin läste brevet och förlaget till åtgärdsplan från SIF.
Reaktioner från styrelsen:
SIF-avel och SIF borde samarbeta mer, det är den största möjligheten till
•
inkomst.
77% av medlemsavgiften går redan till SIF centralt.
•
Varför har inte SIF låtit sina medlemmar veta detta tidigare?
•
Svårt att se att vi kan få in mer pengar från våra medlemmar.
•
Kan vi hitta andra samarbeten men SIF-avel än att få pengar av dem?
•
Odinn har ett eget kapital på ca 100 000, vi har få möjligheter att få in kapital;
•
KM är dyrt att arrangera och vi behöver ha kapital som försäkring för löpande
kostnader och ev förlust på arrangemang.
Två år i rad har inte den ekonomiska redovisningen och revisorernas rapport
•
inte funnits tillgänglig vid SIF:s årsmöte.
Det finns en oro för vad som kommer att hända med de pengar som ev kommer
•
in; arbetsplanen är väldigt luddig, vi kommer att kräva ett tidsperspektiv och
deadlines för projektet. Vem ska stå som ansvarig för olika poster? I
vårt svar till SIF behöver detta formuleras och vi behöver få svar på våra
frågor. Vad ska pengarna gå till? Hur ska vi få det redovisat? Vem ska göra
vad?
Odinn vill inte höja medlemsavgiften, vi tror inte att det finns utrymme för
•
höjning. Vi måste behålla de medlemmar vi har!
Irritation, ilska och besvikelse över att SIF låtit det gå så långt, vi har litat på
•
SIF styrelsen som arbetat med medlemsansökan till RF men hur har det kunnat
gå så långt?
Vi kan göra ett medlemsevent där våra medlemmar kan få någonting och där man kan
bidra med valfri summa till projektet ”rädda SIF”. Medlemsritten som är planerad
14-15 sept kan vara en del av detta.
Avsutten medlemsaktivitet: Ryttarens sits med läkarens ögon. Onsdag 6/11 kl 18 hos
Emma på Ol-Ers i Arkhyttan.
Mirre skriver ett informations-mail till medlemmarna om vad som händer och om hur
vi i styrelsen tycker att vi ska agera. Skickas på remiss till de andra i styrelsen som
skickar tillbaka sina synpunkter direkt till Mirre som sedan sammanfattar alla
kommentarer. Därefter lägger vi upp dokumenten från SIF på Odinns hemsida och i

mailet lägger vi en länk till dokumenten. Vi lägger även ut information på FB-sidan
om att vi skickar mail till medlemmarna med uppmaning om att läsa mailen.
Deadline fredag 23:e!
3. Övriga frågor
Bra om det finns aktiviteter utanför tävlingsbanan. Teoriföreläsningar/ avsutten
aktivitet en gång per månad i vinter. Uteritter på sommaren. Therese och Mirre kollar.
Vintertölten i Rättviks körhall sön 16/2. Carin kollar.
Istölt i (Säters) ishall planeras till mars. Emma kollar.
Islandshästens dag 1/5. Lugnet?
Emma kollar med Micke Jansson vad som gäller för oficiell bana, går det att göra en
sådan på Lugnet?
SM-kval på Romme under våren (april-maj). Carin ber Anna kolla med Romme.

