Protokollreferat
Styrelsemöte, Eskilstuna 20150410 kl. 17:00
Svenska islandshästförbundets avelsstiftelse
Närvarande: John Ljungkvist, Nina Bergholtz, Jennie Lindberg, Monique Nilsfors, Ivar Ambjörnsson,
Jökull Gudmundsson, Lina Törnkvist
Adjungerade till mötet: Arne Rulander
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Mötet öppnas
Ordförande, sekretrare, justeringsman väljs
Dagordningen fastställs
Genomgång av föregående protokoll och ev. skrivelser. Inga inkomna skrivelser.
Genomgång av Ekonomin.
Genomgång av stadgar-regelverk och riktlinjer;
a. De reviderade plan-och riktlinjerna skickas in till jordbruksverket. De interna riktlinjerna
revideras till den 30/4.
b. Avelsnämnden rapporterar från mötet i mars.
c. Principer, avgifter. Avelsledaren och kansliet får mandat att ”städa upp” i högen med
outlösta pass på kansliet samt göra en översyn av hur ägarregistreringar/avregistreringar
i WF ser ut jämfört med verkligheten.
d. Förändringar i passförordningen 20160101. Vi tar reda på information och anpassar vår
produktion.
Avtal, samarbete
a. Capilet Genetics, nuläge 10-talet hingstar med i testning av 4-gångs hingstar hittillsHästar som redan deltagit i studien erbjuds testning för 700 + moms. Övriga hästar 1700
kr + moms. Uppsamling en gång/år. Påförsök första året. SIF-medlemmar erbjuds en
generell rabatt på 5 % vid testning.
b. Sponsring: De fyra största hästförsäkringsbolagen tillfrågas vad de kan erbjuda oss.
Gemensamt möte med SIF ang gemensamt avtal.
c. HNS; vi skickar en representant
d. Gemensamma styrelseträffar med SIF. Datum bestäms i samband med Rommetävlingen
den 16/5
Organisation
a. Utvecklingsprojektet (Hestur); fortsatt arbete med att få systemet att fungera.
b. Lokaler; undersöka alternativa lokaler.
Bemanning rekrytering; resurs visstidsanställs av avelsstiftelsen via arbetsförmedlingen från
maj t.o.m. årsskiftet.
Aktiviteter
a. Avelsbedömningar 2015 Lägesrapport; Fler registratorer behövs. Två nya lärs upp.
Alternativ anläggnig på västkusten undersöks, gärna i samband med Gaedinga SM.

b. VM projektet lägesbeskrivning; Projektgrupp bildas.
c. Föl- och unghästbedömningar. Föl- och unghäst championat 2015. Lägesbeskrivning; Nytt
reglemente publiceras.
11. Information – PR
a. Friends; SIHS – vi vill fortfarande vara del i detta. Ledningsgruppen kontaktas.
b. Arbetsfördelning PR. Insatserna skall dokumenteras och följa de direktiv som satts.
informationsblad prioriteras
c. Referat från Styrelseprotokoll; vi fortsätter med dessa. Kansliet publicerar.
12. Arbetsbeslut; Genomgång av underhand tagna beslut (beslut tagna mellan officiella
styrelsemöten):
 Sänkning av stoavgiften till 350 kr
 Hemsidan ny administratör
13. Övriga frågor
a. Nästa fysiska styrelsemöte; september

