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Anteckningar från medlemsmöte inom Vatnalilja
Islandshästförening den 22 november 2015
Närvarande: 12 medlemmar

Uppföljning av islandshästens dag
Det var en trevlig dag – den12 september. Men vi behöver större hagar till nästa
gång med en häst i varje. Biljetter för både ridning och körning behövs för att
kunna använda en kassa för båda. Även lotteripengar läggs i samma kassa. Vi
behöver också dela in vinsterna i vinstgrupper så att vinnarna kan välja vinst.
Vinstlistan behöver också vara klar i god tid.
Fler hjälmar i små storlekar behövs också.
Det finns en del Festis över (i Elisabeths förråd), kan användas vid kommande ritt
eller tävling.
Vinteraktiviteter
Mötet diskuterade vilka aktiviteter vi kan genomföra under vintern. Ridning eller
föreläsning? Pernilla ska anlita en hästfotograf (Julia Lundgren). Om någon vill
haka på ta kontakt med Pernilla. Det finns bilder som Hugo Leijon tagit, Lasse har
dem hos sig om någon är intresserad av dem.
Vi bestämde att genomföra en granritt i början av januari med start på Stentorp,
Stigtomta. Mikael annonserar detta på webben.
Lastningsträning är ett annat förslag som vi återkommer till.
Årsmöte
Vi beslöt att årsmötet hålls den 26 februari kl 18 på Culturum och med
efterföljande middag på Kolgrillen. Mikael bokar Culturum och restaurang och tar
också emot anmälningar till middagen.
Valberedningen består av Sandra och Christin. Christin redogjorde för hur långt
man kommit nu.
Rapport från träningstillfällen
Ann-Marie Röst har helgkurser en gång per månad på Håcknesta. Du som är
intresserad ta kontakt med Ulrika Falk.
Jessica Rydén har kurser var 14:e dag (fredagar) hos Pernilla. 4 december är sista
datum för året, men nya datum kommer i februari. Upplägget är inte klart ännu.
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Men man bokar in fyra kurstillfällen på en gång med ridning i ridhus under
vintern och ute senare under våren. Ridhushyran kommer att öka nästa år. Pernilla
återkommer med datum när det finns sådana. Kardefeldts jobbar tillsammans med
Pernilla. Kurserna är inte bara för medlemmar utan för alla som är intresserade.
Jonas Andersson har lektioner på flera ställen, kontakta Kardefeldts eller
Wingrens om du är intresserad.
Flera av Vatnaliljas medlemmar har gått till andra föreningar som har andra
ambitioner än vad vi har.
Samarbetet med Bullersta fungerar bra. Dock har deras ridskolechef slutat.
Cafeterian är tillgänglig under kurserna och tystnad ska råda i ridhuset. Björn
Kardefeldt är en bra kontakt med Bullersta. Enskilda personer kan för att få
tillgång till ridhuset blir medlemmar i NRS.
Antecknat av
Elisabeth Sundström

