Styrelsemöte nr 1 2020, Odinns islandshästklubb, 2020-03-18
Mötet hölls som digitalt möte via Skype.
Närvarande: Mirjam Horn, Emma Barigård, Marro Karlsson, Kattis, Monika Morén Barbro Düsing
Holmgren , Katarina Jonsson, Stina Willman och Terese Wängdahl.

1. Mötet öppnades
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Genomgång och uppdatering av verksamhetsplan.
Det förslag till verksamhetsplan för 2020 som styrelsen 2019 tagit fram gicks igenom och
reviderades.
Verksamhetsplanen kommer att läggas ut som ett separat dokument/nyhet på Odinns
hemsida. Terese ansvarar för detta.
Aktiviteter läggs ut på hemsidan i första hand (aktivitetskalendern kan användas). Odinns
Facebooksida är bra att använda för att sprida informationen på hemsidan vidare och väcka
intresse för aktiviteter som ordnas.
Några noteringar kring aktiviteterna i verksamhetsplanen som togs upp:


KM den 12-13 september bör läggas upp på Icesale/Indta snart.
Ansvarig: Saknas



DM är önskvärt att genomföra med de andra klubbarna igen. Vi behöver dock fundera på
hur vi bidrar med funktionärer, planering m.m. Förra året skötte Odinn sekretariatet
samt bidrog med 2 domarsekreterare. Ca 1-3 personer behövs i en projektgrupp
tillsammans med de andra klubbarna.
Ansvarig: Saknas



Klubbkvällar på Romme kommer vi att fortsätta med. Banan är ok att rida på nu och finns
tillgänglig för bokning, så det går att börja planera för gemensamma klubbaktiviteter.
Ansvarig: Terese Wängdahl



SIF:s ungdomsträffar skjuts på framtiden p.g.a. pågående covid-19-smitta. Dock låter vi
aktiviteten stå kvar i verksamhetsplanen.
Ansvarig: Mirjam Horn



Uteritter kommer vi försöka ordna, och skall även försöka uppmuntra våra medlemmar
till att vara med och engagera sig i att ordna gemensamma uteritter.
Ansvarig: Alla/den som tar initiativ till uteritt



Tänkt uteritt i Dalsjö byts till miljöträningsdag/klubbdag under våren istället.
Ansvarig: Terese Wängdahl



Frågan om det går att anordna en dag med beridet bågskytte kvarstår. Vi låter det stå
kvar i verksamhetsplanen.
Ansvarig: Terese Wängdahl



Föreläsning om distansritt som har funnits på förslag kostar ca 5 000 kr med föreläsare
Anneli Eriksson. Eventuellt kan det finnas andra alternativ som kan kollas upp, Kattis och
Barbro har eventuellt kontakter.
Ansvarig: Barbro Düsing Holmgren och Stina Willman.



Familjedag på Romme kommer att genomföras preliminärt någon gång i augusti. Kan vi
inte vara på Romme behöver alternativa platser ses över. Dagen behöver planeras mer i
detalj, samt att någon som samordnar behövs. Syftet är att samla både medlemmar och
icke medlemmar för att kunna visa upp klubben och dess verksamhet. Till exempel kan vi
baka fika och sälja, ordna barnridning, visa upp hästar/tävlingsmoment m.m.
Ansvarig: Saknas



Deltagande i hästcruising i Falun/Borlänge kom upp som ett förslag som läggs till i
verksamhetsplanen, det brukar normalt vara runt 1:a advent. Även där behövs lite
planering/samordning.
Ansvarig: Saknas



Terese och Mirre informerade kortfattat om Sverigeritten och den planering som gjorts
och pågår just nu runt den. Information finns på Hemsidan och via Facebookgruppen
”Sverigeritten 2020”.

4. Instruktioner för funktionärer på tävling
Marro berättade om sina tankar kring att få ut mer info på hemsida m.m. om vad man kan
göra som funktionär på tävling och vad de olika uppgifterna innebär. Andra klubbar har
checklistor/instruktioner på sina hemsidor som man kan kolla på.
På mötet diskuterades att det vore bra om det fanns någon form av belöning för funktionärer
t.ex. föreläsning eller liknande. En idé är att ordna kurs i tävlingsteori 1, med syfte att lära
upp fler medlemmar kring tävling och att vara funktionär. Eventuellt kan detta sedan följas
upp med ett prova-på-tillfälle för att testa olika funktionärssysslor. Mirre kollar upp kurser
hos SIF.

Vi behöver vara bättre på att följa upp efter genomförda tävlingar vad som fungerat bra
respektive mindre bra.
5. Fördela ansvar/uppgifter i styrelsen
I styrelsen finns ett antal olika ansvarsområden och uppgifter som behöver fördelas både
inom styrelsen, men även till medlemmar som inte sitter i styrelsen.
a) Tävlingsgrupp/tävlingssektion – inkluderar även funktionärer och sekretariat
Odinn behöver en struktur för tävlingsorganisation och tävlingsarrangemang. I dagsläget
är det svårt att hitta funktionärer, både för större och mindre uppgifter vid
tävlingsarrangemang.
Styrelsen beslutade vid detta möte att det första steget är att ta fram ett styrdokument
för Odinns tävlingar och tävlingsarrangemang. I styrdokumentet skall det bland annat
framgå vilka funktionärer som behövs till en tävling och vad detta innebär. Marro blir
sammankallande för gruppen som skall arbeta med styrdokumentet, och kommer att
skicka ut inbjudan till en sådan träff där övriga har möjlighet att vara med.
b) Medlem
Som medlemsansvarig sköter man administrationen av Idrott Online. Det innebär att
skicka ut fakturor för årets medlemskap, godkänna och hantera medlemsansökningar,
samt hantera frågor från medlemmar gällande deras medlemskap. Ansvarig för detta
under 2020 är Terese Wängdahl.
c) Rommebanan
Ansvarig för Rommebanan har hand om bokningar, att lägga in schema på hemsidan och
ta emot bokningar av banan som kan göras av medlemmar såväl som icke medlemmar på
Odinns tilldelade tider. Ansvarig under 2020 är Elisabeth Svensson.
d) Fritid/Sverigeritten
2020 går Sverigeritten, mer information om denna finns på Odinns hemsida. Ansvarig för
Odinns del för detta är Terese Wängdahl. Klubben saknar i övrigt fritidsansvarig för
närvarande.
e) Hemsida och sociala medier
Hemsideansvarig arbetar med att hålla hemsidan uppdaterad och lägga in information på
den. Alla medlemmar och styrelsen behöver hjälpas åt att förse hemsideansvarig med
den info som behöver komma ut på hemsidan. Vid årsmötet 2020 beslutades att Lisa
Karlsson är hemsideansvariga under 2020. Katarina Jonsson kommer at ta kontakt med
Lisa för att kunna lära sig hemsidan, så att det blir fler som kan den och kan hjälpas åt.

6. SIF årsmöte, genomgång av årsmöteshandlingar
SIF:s årsmöte kommer i år att hållas digitalt p.g.a. pågående covid-19-smitta. Mötespunkter
så som motioner och frågor om medlemsavgifter skjuts fram till höstkonferensen. Budget
och val av styrelse kommer behandlas vid årsmötet.
Odinns styrelse beslutar att godkänna SIF:s upplägg för årsmötet.
Budgeten är osäker p.g.a. covid-19 i och med att det kan komma att påverka genomförandet
av större evenemang så som SM och NM.
Vid Odinns årsmöte utsågs Jennie Liss, Mirjam Horn och Sandra Torrång Östlund till Odinns
representanter till SIF:s årmöte.
Odinns styrelse beslutar att klubbens representanter skall gå igenom SIF:s föreslagna
budget för 2020, samt ta med sig relevanta frågor till SIF:s årsmöte. De kommer även
ta med frågan om SIF:s deltagande på riksmötet på Island som uppkom vid årsmötet.
7. Övriga frågor
Hemsidan


Det skulle behövas någon form av dokumentbank på hemsidan med klubbdokument.



Det vore önskvärt med en sökfunktion på hemsidan.



Några uppdateringar av hemsidan behöver göras relativt snart:
- Styrelsen behöver uppdateras så att den blir aktuell för 2020.
- Stadgar behöver uppdateras, det är inte senaste versionen som ligger ute nu. Mirre
kollar.
- Årsmötesprotokoll bör komma ut. Terese kollar hur det går med underskrifter. (Ny
flik behövs för årets protokoll på hemisdan).

Årshjul
Vi skulle behöva någon form av årshjul/arbetsordning för ett år för Odinn, så att man kan se
vad som skall göras när och av vem när det gäller grundläggande, återkommande, uppgifter
inom klubben. Mirre börjar skissa på detta.

Klubbkläder
Anna Frithioff har kollat på klubbkläder från Prima4you. Det skulle vara bra om det fanns
något tillfälle att prova, t.ex. i samband med en klubbkväll på Romme eller annan
klubbaktivitet. Mirre kollar med Anna om detta.

Odinns saker
Mirre har varit hos Carin Hesselfors och hämtat Odinns saker som funnits hos Carin. Det är
mycket blandat och behöver sorteras. Vi kommer under våren få tillgång till ett gemensamt
förråd på Romme tillsammans med RommeIS. Där kommer i förhoppningsvis kunna förvara
det mesta. Vi behöver då sortera, märka upp och göra förteckningar över vad som finns.
Förslagsvis kan detta göras i samband med klubbkväll eller styrelsemöte. Mirre kollar upp
detta.

Bidrag att söka
Vi bör söka bidra om det finns för våra aktiviteter. Det vi vet nu är:
-

Borlänge kommun har aktivitetsbidrag. Terese kollar upp mer om detta.

-

Rolf Ericsson Bil har bidrag till föreningar, behöver sökas relativt snart. Katarina kollar
detta.

-

SISU kan ibland ha stöd att söka. Mirre kollar detta.

Mirre kollar också upp att det stämmer att Odinn har sitt säte registrerat i Borlänge.

8. Nästa möte
Nästa möte blir en onsdagskväll i maj. Mirre kollar med RommeIS när vi kan ha tillgång till
förrådet.

9. Mötet avslutades

Sekreterare för mötet
Terese Wängdahl

