
Protokoll styrelsemöte Islandshästföreningen Oddur 
 

Datum och tid: 2018-11-26 kl 18.30 

 

Plats: Tandvårdsgruppen i Borgholm 
 

Närvarande: Yvonne Ahlström, Siv Jaensson, Sara Johansson, Natalia Johansson, Chatrin 

Jensen och Ylva Jonasson Armfelt 
 

 

§1 Mötet öppnas 

 

§2 Val av sekreterare för mötet: Ylva  

 

§3 Val av justerare Chatrine 

 

§4 Godkännande av dagordning Ja, den är godkänd 

 

§5 Genomgång av föregående mötesprotokoll från 19 september då vi sågs hos Siv 

 

§6 Säker och trygg förening 

 Sara och Natalia var på möte med Therése, Smålandsidrotten och Matteus, 

Mörbylånga kommun 30 oktober och fick då besked om att vi bör arbeta vidare med 

dokumentationen och ordna ca en A4-sida i ämnet “Trygg idrottsmiljö”. Beslut att vi 

arbetar med detta efter detta mötets punkter. Söndag 20 januari ska vi i styrelsen ha en 

kursdag på temat ledarskap/styrelsearbete på Ekerum. 11 december är det 

certifieringsmöte på Skansen, Sara och Chatrin går på detta. 

 

§7 Ekonomi och budget 

Siv har bifogat resultat- och balansräkning för 2018 så här långt och det ligger på 

drygt 2000 kronor i resultat och knappt 30 000 i utgående balans i vilket inräknas ca 7 

500 kr i fordringar på Smålandsidrotten. Vi överväger att ställa frågan till medlemmar 

om vad som önskas att vi lägger ev pengaöverskott på. 

 

§8 Aktivitetssektionen 

Nästa aktivitet är glöggritt 6 januari. Vi har fått erbjudande om att använda 

Borgholmsbiografen att visa film på ifall vi skulle vilja och ha möjlighet. Ev. 

ljusterapi för hästar. Vi beslutar att ha årsmötet onsdagen 6 mars. Lokal och 

programpunkter får vi återkomma till, men vi har ett par förslag. 

 

§9 Informationssektionen 

Natalia och Ylva har möte 6 december och sätter ihop informationsblad med bl a 

blänkare om glöggritt och årsmöte.  

 

§10 Övriga frågor 

● Valberedningen består f n bara av Anna Blomqvist och det är inte lätt för henne 

att göra allt själv. Det finns ett förslag att istället låta medlemmarna nominera 



styrelseledamöter. Flera i styrelsen kommer att avgå och det behövs nya krafter 

också! 

 

§11 Nästa möte onsdagen 6 februari kl.18.30 hos Ylva på Tandvårdsgruppen i 

Borgholm 

 

 

§12 Mötet avslutas 

 

 

 

Vid protokollet                                                      Justeras 

 

 

Ylva Jonasson Armfelt     Chatrin Jensen 
 


