Protokollreferat, Scandic Skogshöjden, Södertälje 6/11 kl. 17:00
Svenska islandshästförbundets avelsstiftelse
Närvarande: John Ljungkvist, Jennie Lindberg, Monique Nilsfors, Ivar Ambjörnsson, Nina Bergholtz
Frånvarande: Jökull Gudmiundsson och Lina Törnqvist
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Mötet öppnas
Ordförande, sekretrare, justeringsman väljs
Dagordningen fastställs
Genomgång av föregående protokoll och ev. skrivelser. Fortsatta diskussioner/förhandlingar
om hur vi ska förhålla oss till tidnigen Islandhästen.
5. Genomgång av Ekonomin samt budget förslag inför 2016.
6. Genomgång av stadgar-regelverk och riktlinjer;
Avelsledarrollen för stor för ideellt arbete. Vi beslutar att rekrytera
Avelsledare/Avelskonsulent på heltid via rekrytering. Sittande avelsledare reviderar åter plan
och riktlinjer för att säkerställa kvalité.
7. Avtal, samarbete
a. Stockholm International Horse Show, lägesrapport: SIF övertar rasmontern. Sifavel tar
enbart hand om avelsmontern detta år.
b. Vierbjuder Idun ett samarbete kring sponsorpengar där båda parter gynnas.
c. Passgentest kommer att erbjudas till mycket förmånligt pris för hästar som deltagit i
grundstudien (då blir resultaten även publicerade på WF). Vidare så fortätter Sifavel att
erbjuda testning för fyrgångshingstar även 2016. Samlingsprover tas och skickas in efter
deadline den 1/3-16.
d. Avelsnämndens förslag bearbetas och avelsledaren benar ut konkreta förslag till
förändringar.
e. Stiftelsen ska även se över hur samarbetet med FEIF kan förändras/förbättras.
f. Avgifter 2016
Stoavgiften sänks till 250 kr (tidigare 350 kr ink moms)
Totalbedömning av ston sänks till 3000 ink moms (3750 kr ink moms tidigare)
Exteriörbedömning av ston sänks till 1500 kr ink moms men utan boxplats, och till 2000
kr ink moms om man behöver boxplats.
Stiftelsen undersöker även möjligheterna till att kunna erbjuda hagplatser som alternativ
till boxplatser på de olika bedömningsställena samt vilka kostnadssänkningar detta i så
fall skulle medföra.
8. Lokalfrågan, bemanning
Stiftelsen har undersökt flera olika alternativ men funnit att nuvarande lokaler dock i
halverad yta just nu passar verksamheten bäst. Inga bemanningsförändringar i nuläget.

9. Aktiviteter
a. Avelsbedömningar
Inför 2016 satsar stiftelsen på färre men större bedömningar för att göra bedömningarna
så kostnadseffektiva som möjligt.
b. VM utvärderas och förbättringspunkterna nedtecknas och bearbetas inför nästa VM.
c. Höstmötet: lägesrapport och planering i det stora hela klart.
d. Föl- och unghästbedömningar. Handlingsplan ska skapas. Samarbetspartner önskvärt
inför 2016
10. Information – PR
a. Fortsatta förhandlingar med olika sponsorpartners.
b. Vi betalar enbart för de sidor vi beställt i Tiningen Islandshästen.
11. Arbetsbeslut; Genomgång av underhand tagna beslut (beslut tagna mellan officiella
styrelsemöten):
 Att regeln för deltagande mer än en gång i klassen 7 år och äldre börjar gälla efter VM2015 (beslutet togs den 26/6)

