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Tid 2013-11-24, kl. 14.00 – 16.00 

Plats Café UH, Örnsköldsvik  

Närvarande Anna Ottosson 
 Susanna Hermansson 
 Anette Johansson  
 Jennie Persson 
 Elenor Sjölund 
 Anna-Maria Eliasson 
 Lotta Wallgren 

 
Styrelsemöte 

1. Inledning 

Ordförande öppnade mötet och hälsade välkommen. 

 

2. Justeringsman 

Till att justera protokollet valdes Jennie Persson och Elenor Sjölund. 

 

3. Förra mötets protokoll 

Gällande punkten ”Hästars tandvård” och föreläsningen som blev inställd så 

diskuterades det att vi ändå nog var intresserade av detta. Susanna ska prata 

med Ulrika Nilsson igen om att försöka få till detta. Diskussionen övergick till 

andra sorters föreläsningar och kurser man kanske är intresserade av och en 

fundering på vad alla medlemmar är intresserade av. 

 

4. Rutiner vid möten 

Punkter man vill ta upp kan man skicka till vår Facebook-grupp för styrelsen eller 

medlemsgruppen. Utöver detta finns det möjlighet att ta upp saker under 

”Övriga frågor”. Innan mötet lägger Lotta Wallgren upp dagordningen på FB. 

Efter möten läggs protokollen upp på hemsidan med en påminnelse på FB. Detta 

leder till att det blir allas diskussion och öppenhet. Alla har tillgång till 

informationen. 
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5. På gång i föreningen 

Efter nyår ska vi ha en medlemsfest hos Susanna Hermansson. Hon funderar över 

datum och innehåll. Sedan lägger hon ut detta på FB och hemsidan (via Lotta/Anna). 

Årsmötet: Lotta ska skriva verksamhetsberättelse inför årsmötet. Valberedningen ska 

också fråga om posterna inför årsmötet. Punkt att ta upp på årsmötet är om man vill 

ha en ”social plats” där man kan träffas varje månad.  

Träningstävling. Susanna, Ulrika, Simone fortsätter att sitta i denna grupp.  

Förra träningstävlingen var lyckad. Är det aktuellt med en nu i vinter innan alla 

vanliga tävlingar kör igång? Då bör den vara inomhus. Anette J frågar runt om priser 

på ridhus. Anna och Lotta gör en enkät på FB och hemsidan för att fråga 

medlemmarna. 

Vi vill ha fler medlemmar! Ska vi ha lite reklam? Är det möjligt att få Tidningen 7 att 

göra ett reportage om oss? Anna O. pratar med dem om detta.  

Hemsidan är ok, men adressen är felaktig. Lotta W ska försöka fixa. Sedan bör vi 

meddela den nya adressen till SIF. 
 

6. Ordförande och kassör, från SIF  

Inget denna gång, men bra att ha detta som stående punkt på möten. 
 

7. Övriga frågor 

Facebook. Anna O pratar med både Vicky och Pernilla om att andra administratörer. 

Anna ska också rensa grupperna så att aktuella personer ingår i grupperna. 

När man också lägger ut något på FB (eller hemsidan) är det viktigt att meddela vem 

som är avsändare och anordnare till olika evenemang mm. så att man förstår när 

Vilja är anordnare. Då ska man ju, enligt tidigare beslut, låta medlemmarna ha förtur 

och ev få det lite billigare. 
 

8. Datum för nästa möte 

Styrelsemöte på UH 26/1 2014 kl. 14.00. 

Årsmötets datum blir 16 februari kl. 14.00. Antingen på Geneskolan eller Komvux. 

 

Vid protokollet 

 

Lotta Wallgren 

Lotta Wallgren 
Sekreterare 
 
 

Elenor Sjölund  ___ 

Elenor Sjölund  Jennie Persson 
Justerat   Justerat 


