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Styrelsemöte 

Tid 2015-09-20, kl. 18.00 
Plats Café UH, Örnsköldsvik  
Närvarande Christina Lidström, Susanna Hermansson, Carolina Eriksson,  
  Stina Backerholm, Lillemor Pettersson, Lotta Wallgren 

1. Inledning, ordförande och sekreterare för mötet 

Sittande 

 

2. Justeringsperson 

Stina Backerholm 

 

3. Förra mötets protokoll 

Studiefrämjandet, Lillemor säger att vi kan få det för varje aktivitet. Susanna 

hade också talat med ordförande i Gneisti. Vi skulle kunna starta en grupp på 

Facebook där man skriver in sin aktivitet. 

-Stina mailar Åsa Myrsten om loggan så att vi kan få den i större format. 

 

 

4. På gång i föreningen 

-Öppnande av bankkonto. Nu äntligen har vi organisationsnummer. 

Årsmötesprotokollet (2015) signerat och vidimerat, senaste styrelsemöte 

och stadgarna tillsammans med vårt allra första protokoll lämnas till Sidensjö 

Sparbank för öppnande av bankkonto. 

-Kompisritt 4 oktober. Vicky Stolpe och Lillemor tar tag i det.  

-Medlemsmöte. Vi bokar in 25/10 kl. 18.00. Vi kan lotta ut spånbalar. Simone 

eller Annika bor i Västansjö och kan kanske boka bygdegård. Susanna talar 

med dem. Vicky får 5 balar som tack. 

-Stadgar, förändring på årsmötet 2016. Christina L skriver om det så att det 

passar Vilja. Detta diskuterar vi vidare på nästa styrelsemöte i december. 

 

 

5. Ordförande, från SIF  

SIF har nu ett samarbetsavtal med Svenska Ridsportförbundet [SvRF] och SIF 
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är därmed en del av Riksidrottsförbundet [RF] som ett självständigt 

idrottsförbund.  

Två viktiga aktiviteter som föreningar bör göra inom kort är 

1. Föreningen ansluts till Idrott Online [IOL ]. 

2. Föreningar i ett län tar kontakt med sitt Läns Idrottsförbund (ej med 

Ridsportförbundet i länet). 
http://www.icelandichorse.se/Start/Visanyhet/tabid/238/ArticleId/716/Info-till-SIF-lokalforeningar-om-Idrott-

Online.aspx 
Susanna talar med Kraftur och Västernorrlands Idrottsförbund. 

Christina talar med Bjurholms idrottsförening om nyttan med Idrott online 

och vad vi ska ha det till. 

 
6. Övriga frågor 

-Spånbalar. Till medlemsmötet! Vi diskuterar på Facebook om frakten till 

medlemsmötet. 

-Passiva medlemmar/Stödmedlemmar. Christina tittar upp detta och ser om 

det går att spara över på en vanlig fil. 

-Nästa styrelsemöte blir 15 eller 22/11. Stina gör en förfrågan på Facebook.  

 

Mötet avslutas 
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