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Styrelsemöte 

Tid 2015-09-06, kl. 19.00 

Plats Via gruppchatt på Facebook  

 

1. Inledning 
Styrelsemötet sker live via Viljas styrelsegrupp På Facebook mellan kl. 19.00–20.43. 
Följande personer ur styrelsen deltar: 
Carolina Eriksson, Christina Lidström, Susanna Hermansson, Lillemor Pettersson och 
Lotta Wallgren 
 

2. Ordförande och sekreterare för mötet 
Till ordförande valdes Christina Lidström och till sekreterare Lotta Wallgren 
 

3. Justeringsman 
Till justeringsman valdes Susanna Hermansson 
 

4. Förra mötets protokoll 
På grund av att vi inte sitter runt ett bord tillsammans utan via internet skjuter vi 
fram denna punkt till nästa gång. 
 

5. Banktjänster 
Styrelsen beslutar att utse föreningens ordförande Christina Lidström, persnr 
670102-8562, och kassör Lillemor Pettersson, pers nr 610831-7881, att företräda 
föreningen i följande angelägenheter i Swedbank, samtliga dotterbolag i 
Swedbankkoncernen och Sidensjö Sparbank och underteckna erforderliga 
handlingar:  

Att ingå avtal om följande tilläggstjänster 

 e-bokföring – grundtjänst  

 Automatisk prickning av inbetalningar  

 Fakturering 

 Bankkort MasterCard 
 

Beslutet innefattar rätt (var för sig) 

 Att öppna konton och disponera föreningens konto för insättningar och uttag 
genom Internetbanken, giro, bankkort eller Telefonbanken  

 Att för föreningens räkning ingå avtal om Internet, giro, bankort och 
telefonbanken. 

 Att för egen räkning ta emot bankort, internetdosa och kod till Telefonbanken.  
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 Att lösa in plus-bankgiroavier samt andra anvisningar. 

 Att lösa in checkar och postväxlar 

 Att omplacera föreningens medel 

Denna förbindelse har ordförande och kassör så länge de har dessa positioner i 

styrelsen. Vid förändring på dessa positioner diskuteras detta igen i styrelsen och 

nya personer företräder Vilja. 

 

6. Stadgarna  

Vi följer Svenska Islandshästförbundets stadgar nu och har gjort det sedan 

starten år 2011. Eftersom Skatteverket behöver dokumentet skriver Susanna 

Hermansson ut detta från vår hemsida viljahk.weebly.com och signerar. 

Därefter skickas det till Skatteverket. 

 

7. På gång i föreningen, Klubbmästerskapen 

Stina, Carro och Vicky verkar ha det under kontroll. 

 

8. Ordförande, från SIF Skjuts till nästa möte 

SIF har nu ett samarbetsavtal med Svenska Ridsportförbundet [SvRF] och SIF 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 

 

9. Övriga frågor 

Nästa styrelsemöte sker 20/9 kl. 18.00 på Café UH. 

 

10. Mötet avslutades av ordförande 

 

Vid protokollet  Justeras 

Lotta Wallgren 
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