Minutes taken at Board Meeting
Runsten Equestrians
19 augusti 2020

No.5/2020, Styrelsemöte
Deltagare:
Ordinarie ledamöter:
Lovisa Friberg, Per Dahlgren (frånvarande), Åsa Catapano, Jenny Bond-Hjelm (frånvarande), Ann
Hermann, Sara Sixten Karlberg, Carina Andersson (per telefon), Anna Ullman

Övriga inbjudna:
N/A
§ 1. Öppnande av möte och val av ordförande
Styrelsens ordförande öppnar mötet och välkomnar deltagarna. Sara Sixten Karlberg utsågs till ordförande
för mötet. Det noterades att deltagande ledamöter var beslutsföra.

§ 2. Val av sekreterare och protokolljusterare & godkännande av dagordning
Carina Andersson ombads föra protokoll under mötet. Lovisa Friberg utsågs att kontrollera protokollet och
justera. Styrelsen godkände dagordningen. Val av justerare och sekreterare.
Uppläsning av föregående protokoll förklarades obehövligt.

§ 3. Hemsidan
Hemsidan är uppe och den fungerar bra. Vi har gjort en del utskick genom den och endast 4 har angett att
de inte vill ha utskick från föreningen. Vi fortsätter och filar vidare på den. Generellt är vi väldigt stolta över
den och får många positiva kommentarer om den.
§4. Sociala medier
Styrelsen är enig om att det är väldigt viktigt med sociala medier och hur föreningen profilerar sig där. Det
beslutas att vi tar fram en policy för att lägga grunden hur vi vill uppfattas samt jobbar dessutom fram en
strategi för att realisera det vi vill åstadkomma i detta läge. Detta kommer att göra kommunikationen mer
enhetlig samt ger ramar som tydliggör vad som gäller när man kommunicerar för föreningen. Ambitionen
är att ha detta klart i september. Ann och Sara koordinerar det projektet.
§5. Klubbkläder
Styrelsen har fått förfrågan om möjlighet att åter beställa föreningskläder. Vi beslutar att eventuellt se över
komplettering av kläder och därefter bestämmer vi att åter aktivera en beställningsperiod på hemsidan.
Målet är att ha en beställningsfönster ute i september.
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Det kommer även upp fråga om vi skall ha något ytterligare plagg samt schabrak igen. Sara undersöker
med den nya shopen på anläggningen om vi kan köpa från dem.
Anna håller i beställningarna även denna gång.
§5. Allsvenskorna
Eliten ponny och häst kommer att gå under hösten. Lagansvariga har koll på dessa lag. Div I ponny kommer
också att ske under hösten. DIV häst är inställd. Lagansvariga säger till om de behöver hjälp med något.
§6. Ungdomssatsningen
12 deltagare är fortfarande anmälda som intresserade efter att den sista omgång var tvungen att skjutas
på framtiden pga corona-situationen. Ann hör med Per om lämpliga datum och går sedan ut med inbjudan
och information.
§7. Tävling
Sara har träffat Annika på Runsten AB för att planerat framtida tävlingar samt att debriefa
sommartävlingen. Generellt positivt samarbete som båda vill fortsätta att utveckla. Båda parter anser att
uppdelningen fungerat bra och att överenskommelsen om tilldelning om viss del av vinsten till AB är
lämpligt för båda parter. Extra roligt är att överdomarrapporten efter tävlingen var mycket positiv.
Debriefing av saker, från föreningen samt från AB, som skall in på checklistan för att det skall fungera ännu
bättre bättre diskuteras i separat arbetsmöte.
Div I: vi kommer att ha LD upp till LB klasser samt lagklass för DIV I som går i LB. Vi kommer att hålla
tävlingen 26 september. Det blir den sista tävlingen vi anordnar för året. Separata arbetsmöten kommer
hållas. Många medlemmar har inte gjort sina funktionäsdagar varför vi hoppas att dessa kan hjälpa till
denna gång.
Vi diskuterar förslaget till att anordna 5* som vi fått. Målgrupp är högsta internationella nivå med Grand
prix med tillhörande krav på prispengar på viss nivå, samt tillhörande administration. Sammantaget är vi
väldigt sugna men anser att vi behöver bygga från botten och att detta är över vår förmåga för tillfället.
Därefter diskuterar vi förslaget att anordna 3* som vi fått. Målgrupp ponnies upp till LA/MSV samt stor
häst upp till 140 nivå. Det är perfekt målgrupp för oss just nu och tiden alldeles före midsommar passar
föreningen och även AB varför vi bestämmer oss för att gå vidare och höra mer vad det skulle innebära.
Arbetsgrupp som rapporterar tillbaka till övriga är Åsa, Sara och Carina.
§8. Övriga frågor
• Lag 2021. Vi vill ha flera lag på olika nivåer samt dessutom utöka till övriga grenar. Vi vill bredda
klubbens verksamhet och vi har en fantastiskt anläggning som ger de absolut bästa förutsättningarna. Vi
har Lovisa Friberg som kan tänka sig att jobba med fälttävlanslag. Charlotte Hanes har anmält intresse
att vara lagledare för dressyrlag. För hoppning hoppas vi att Ann och Yvonne kan tänka sig att fortsätta.
Det beslutas att vi går vidare med alla spår och undersöker om de kan realiseras.
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• Ekonomin: Jenny ombeds ta fram en ekonomisk rapport från tävlingen och skicka ut till alla
styrelsemedlemmar samt betala till AB det som skall till dem.

§9. Mötet avslutas
Ordförande tackar deltagarna och mötet avslutas.

Protokoll fört av:

Justerat av:

.
...........................................
Carina Andersson

................................................
Lovisa Friberg
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