PROTOKOLL FÖR SWEDISH EVENTINGS STYRELSEMÖTE #35
2018 08 07
Lunch-lunchmöte hos Lili
Närvarande: Mats G Andersson, Lili Skarby, Henrik Adnervik och Anita Odhner-Källgård

§ 1.

Mötets öppnande
Ordförande Mats G Andersson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Fastställande av dagordning

§ 2.

Förslaget till dagordning godkändes.
Val av justeringsman

§ 3.

Till att justera dagens protokoll valdes Henrik Adnervik.
§4

Föregående mötes protokoll
Gicks igenom.

§5

Förväntningar på mötet. Detta mynnade ut i att vi bestämde oss för att arbeta med
frågan ”Vad ska SweE göra och inte göra?”. Vi gjorde en lista över tänkbara projekt
och valde ut vilka vi skulle prioritera. Nedan är de prioriterade rödmarkerade (utan
inbördes ordning) och de vi skjuter på blåmarkerade. De blåmarkerade är inte
skippade, bara skjutna på:

Hästägarfrågan
Arrangera träningar
Samarbete med förbundet
Fler medlemmar
Fler sponsorer
Hemsidan
Närvaro på tävlingar
U 25
Facebook – medverkan i fälttävlansringen kanske en stående punkt på varje möte

Påverka ryttare att rida svenska tävlingar
Mästarnas mästare

Swedish Eventing Magazine
Fälttävlansveckan
Medlemsbrev
Försäljning av SweE produkter
Tipspromenad
Inomhusfälttävlan Friends

§ 6 Hästägarfrågan:
Lili har försökt få kontraktsmall från Sara Sjöborg och Karin Berglund, men ännu inte lyckats. Henrik
stöter på Sara.
Lili ska skriva ner ett antal motiv till varför man ska bli hästägare inom fälttävlan. Den kan vi sen lägga
ut på Fälttävlansringen. Lili kontaktar Lena för att göra detta när listan är klar. Hon ska också skriva
ner vad ryttare ska tänka på som ryttare åt hästägare.
Henrik hade en tanke att försöka motivera föräldrar till unga ryttare att bli hästägare åt någon
elitryttare. Detta skulle kunna skapa en mycket bra länk mellan elitryttaren och den unga ryttaren,
som skulle kunna lära sig mycket genom det. Detta skulle vi kunna puffa för om vi arrangerar
träningar dit unga ryttare och deras föräldrar kommer.
Lili ansvarar för hästägarfrågan.

§ 7 Arrangera träningar:
Bäst skulle vara att ha en i februari och en i april. Henrik och Anita kollar med Ebba och Rebecka
vilken tränare som kan vara aktuell. Det är bra om vi kan ha två träningstillfällen så vi kan följa upp
om några föräldrar blivit intresserade av idén att bli hästägare till någon elitryttare, för att skapa
kontakten med eliten för sitt barn. Vi kan ha subventionerat pris till medlemmar och att de har
företräde.
Henrik ansvarar för träningsfrågan

§ 8 Samarbete med förbundet:
Vi beslutar att Mats G håller kontakten med förbundet.

§ 9 Fler medlemmar:
Vi har skickat ut uppmaning via mejl att nu är det dags att betala medlemsavgift. Detta ska göras
årligen.
Vem som är ansvarig bestäms vid nästa möte.
I fortsättningen ska detta mail även innehålla vad vi har gjort och vad vi kommer att göra. Vi bör
också ha notis på SweE facebooksida.
Lena ansvarar för det.

I övrigt ska vi alla försöka att fånga upp nya medlemmar vid närvaro på tävlingar. Se § 12
Och alltid ha med oss foldrarna att sätta i händerna på potentiella medlemmar. Vi ska också ha på
oss SweE-västar, kepsar och tröjor. Vi uppmanas alla att ta bilder när vi är ute på tävlingar mm, som
vi sen kan lägga ut på hemsidan.
Alla ansvarar

§ 10 Fler sponsorer:
Potentiell ytterligare sponsor finns. Henrik ansvarar för kontakten.
Vi måste ha in pengar för administrationen av SweE. Viktig diskussion med blivande sponsorer.
Henrik och Mats ansvarar

§ 11 Hemsidan:
För att få ordning på redigeringen av hemsidan så erbjöd Lili att initialt sponsra en kontakt med
hennes datasupport Peter Bruselid. Kontakt mellan honom och Mats G etablerades omedelbart.
Lili tar på sig att skriva något om U25 Dagstorp för att lägga in det på hemsidan. Mailar det till Mats.
Vi pratar om att ha protokollen på hemsidan för att visa att vi gör något och ha transparens.
Mats ansvarar tills vidare

§ 12 Närvaro på tävlingar:
Särskilt viktigt om vi får sponsorer, så de också syns där.
Långsiktigt: Bra att ha tält där man kan göra mycket bra saker, men hur finansierar vi tältet? Och
bemannar det? I ett tält kan vi samla hästägare, vinnare av klasserna, ha försäljning, ha tipspromenad
etc. Skapa en naturlig mötesplats. Vi måste arbeta fram ett förslag hur det ska se ut.
Mats ansvara för att ta fram ett förslag.
Kortsiktigt: Innan vi har sponsorer ska vi ställa ut flaggor med lite foldrar i t.ex. en fastknuten
plastficka samt själva i möjligaste mån bära SweE profilkläder. När vi är på en tävlingsplats ska vi
alltid ha med oss en sådan flagga och sätta upp. Alla i styrelsen, som kommer till tävlingsplatser,
behöver ha en flagga i sin transport. Är vi flera på samma tävling så sätter vi ändå upp var sin flagga.
De kan t.ex. stå vid den egna transporten där man ofta är. Eller där styrelsemedlemmen själv
bedömer att man kan hantera den. Vi måste prata med arrangörerna innan, så de förstår att vi
arbetar för dem. Så om vi t.ex. åker till Gärds så ringer vi arrangören innan. Eller så pratar vi med
dem när vi kommer dit. Prata med tävlingsledaren, inte sekretariatet. Just när det gäller Gärds, så
pratar Mats med dem.
Alla ansvarar

§ 13 U25:
Vi har ett problem med U25 Stora Wäsby. Vår representant och prisutdelare har fått förhinder. Det
är otroligt viktigt att någon av oss från SweE är där, så vi jobbar hårt på att hitta en ersättare.

Mats tar frågan vidare, så om ni känner att ni kan bidra här, så ring honom direkt!

§ 14 Medverkan i fälttävlansringen:
Det kanske ska vara en stående punkt på varje möte, att vi pratar om vad vi ska lägga ut på
Fälttävlansringen denna gång.
Mats ansvarar för att sätta dit punkten som en stående, på dagordningen till nästa styrelsemöte.

§ 15 Foldern:
Texten på andra sidan ska ändras, när det är godkänt så trycker vi upp fler.
Mats skriver förslag och mailar ut för synpunkter.

§ 16 Mästarnas Mästare:
Detta projekt är ännu inte genomfört. Det är viktigt att projekt inte marknadsförs om de inte kan
genomföras.
Lars ansvarar för frågan.

§ 17 Slutreflexion om lunch till lunch-mötet:
Det blev otroligt värdefullt att ha denna långa tid att både arbeta och lära känna varandra. Vi har
hunnit prata igenom ett antal svåra frågor, göra en rejäl prioritering och en verksamhetsplan, en så
kallad Masterplan (Lili kan förklara). Vi tycker att vi, förutom ordinarie möten, behöver ha sådana
möten 2 gånger om året. Inte minst med tanke på att de vanliga mötena ofta är telefonmöten.
Vi föreslår nästa stora möte till lörd 16/2 – sönd 17/2. Då följer vi upp den Masterplan vi gjort nu. Vi
skulle också kunna bjuda in representanter från förbundet då.
Nästa möte föreslår vi månd 29/7 – tisd 30/7. Då gör vi en ny Masterplan. Reagera snabbt på dessa
datum. Med denna långa framförhållning utgår vi ifrån att alla, redan nu, kollar upp att det inte blir
förhinder! Platser för mötena bestäms på nästa möte, så kom gärna med förslag.

Vid pennan:

……………………………………………………………………..

………………………………………………………………….

Anita Odhner-Källgård (Inledningsvis)

Lili Skarby (därefter)

……………………………………………………………………..

………………………………………………………………….

Henrik Adnervik

Mats G Andersson

Justeringsman för mötet

Ordförande

