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Tid 2013-01-26, kl. 14.00 

Plats Café UH, Örnsköldsvik  

Närvarande  Anna Ottosson, Susanna Hermansson, Anna-Maria,  

Elenor Sjölund, Tage Nilsson, Anna-Maria Eliasson,  

Annika Forsgren och Lotta Wallgren 

 

Styrelsemöte 

1. Inledning 

Ordförande öppnade mötet och hälsade välkommen. 

2. Justeringsman 

Till att justera protokollet valdes Elenor Sjölund och Susanna Hermansson. 

3. Förra mötets protokoll 

Förra mötets protokoll (från 24 november) lästes upp. Träningstävlingen 

skjuter vi på till september. Festen som Susanna hade som en idé skjuts 

också på framtiden. Vi öppnar Facebook-gruppen för att kunna locka 

medlemmar. 

4. Inför årsmötet i februari 

Vi diskuterade vem som ska göra vad inför årsmötet.  

Under årsmötet kan man skriva upp på lappar och lämna till oss i styrelsen 

om vad man vill göra med föreningen under året. 

Det är för sent att ta upp motioner till SIF:S riksmöte. Dessa skulle ha 

lämnats in senast 12 januari. Detta måste vi ändra på genom att lägga in ett 

medlemsmöte under slutet av året och ett styrelsemöte efter det.  

Fika ska vi också bjuda på under årsmötet. 

Direkt efter årsmötet ska vi också ha ett konstituerande styrelsemöte. 

5. På gång i föreningen 

Det är snart årsmöte.  

Vi lägger in ett medlemsmöte i mars med film och pizza. 

Hästtandvård. Äntligen är detta klart och inbokat i kalendern. Ulrika Nilsson 

är den som vet mer exakt information. Susanna pratar med henne som 

meddelar Lotta för att lägga in det på hemsidan. Vi kan också ta en avgift på 

40:-/person för medlemmar och 50:-/icke medlemmar för att dra in lite 

pengar till föreningen.  
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6. Ordförande och kassör, från SIF  

Inget speciellt. 

7. Övriga frågor 

Susanna talade om att det borde finnas en handikappsektion inom SIF. 

Tyvärr var det för sent att ta detta som en motion till SIF:s årsmöte, men 

man skulle kanske kunna skicka en förfrågan från Vilja ändå under året. 

Lotta önskade lite mer information/betoning på allemansrätten eftersom 

det står i SIF:s och våra stadgar. Vi pratade lite om ridvägar i kommunen. 
 

Vid protokollet 
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