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En kort sammanfattning av de punkter från helgens ordförandekonferens som pekades ut som 

särskilt viktiga för lokalföreningarna att ta med sig hem.  

  
Utförligare minnesanteckningar från allt på mötet kommer att skickas ut senare. Men då flera 

föreningar har årsmöten eller styrelsemöten nu så skickar jag ut detta så snart som möjligt efter 

konferensen. Informationen från valberedningen och kring Riksidrottsförbundet RF är inte justerade 

av någon utan helt baserat på mina egna anteckningar. Alla fel och oklarheter i de avsnitten beror 

helt på mig.  

Stöt Ulrika 

  

VM i Herning - Timo Rajasaari 
Mycket kommer att förändras utifrån erfarenheterna från sommarens NM.  

Timo kommer att framöver se till att föreningarnas ordförande får mer information om NM än vi 

gjort hitintills. Det här är vårt gemensamma VM! Vi från Sverige behöver engagera oss mer i VM.  

  

Det behövs ca 500 funktionärer men det finns 250 anmälda än så länge. Men bara 10 av dessa 

kommer från Sverige. Vi behöver hjälpas åt att marknadsföra detta i våra lokalföreningar. Man 

anmäler via VMs hemsida. NIF (Nordiska Islandshestförbundet) söker nu en svensk 

funktionärskoordinator dit vi från Sverige kan vända oss om vi är intresserade av att hjälpa till.  
http://vm15.com/index.php/en/  

  

Det behövs svensk representant i kulturgruppen till NM. Ta kontakt med Timo om ni har någon 

person som skulle passa. Det finns en lång lista med förslag och idéer men nu ska de jobbas vidare 

med.  

  

Det finns en facebookgrupp för VM. Lokalföreningarna behöver hjälpa till med att den får spridning. 

Dela, bjud in våra medlemmar osv. Gruppen heter Vm2015 - World Championships for Icelandic 

Horses 

  
Det finns roll-ups att låna för att använda på större evenemang som lokalklubbarna arrangerar runt 

om i landet. Daniel Sundin har ansvaret för dem.  

  

Har vi kontakter till olika hästmagasin eller andra hästrelaterade informationsspridningar så skicka de 

kontakterna vidare till Timo.  

  

Har varit svårt att få sponsorer. Öppnar nu för mindre sponsorer, annonser i trycksaker mm. Kan 

lokalklubbarna hjälpa till att sprida information, eller har vi möjliga sponsorer? 

  

Behövs en chefskock från varje land, för att få lite variation till funktionärernas mat. Någon som har 
några förslag? 

  

Riksidrottsförbundet - Tanja Zabel och Göran Montan 
Nu i första läget - klubbarna ska bara ansöka om medlemskap i RF, via SvRF.  

  

När vi blivit antagna kommer vi att få registrera in alla våra medlemmar i IdrottOnline. För ett antal 
klubbar har antagandet till RF gått på mindre än en vecka.  Man kan i IdrottOnline hämta ut en 

importfil för att lägga in många medlemmar samtidigt. Är inte helt utrett hur och vem som ska göra 



det. Kansliet hade tänkt hjälpa oss med detta men det har dragit ut på tiden då vi inte fått svar på 

våra frågor från RF eller SvRF. Och kansliet får nu en mindre anställd och har då inte samma möjlighet 

att hjälpa föreningarna med detta.   

Brag Olafsson och Ingemar Tapper har erbjudit sig att ingå i en grupp för att bistå styrelsen med hur 

vi gör rent praktiskt kring medlemskapet i IdrottOnline mm 

  

Sannolikt behövs fullständigt personnummer för att registrera. Det finns i SIFs medlemsregister idag 

men klubbarna får inte ut de sista fyra siffrorna när vi gör exporter till excel på alla våra medlemmar. 

Vi kan då behöva hjälp från kansliet att få ut de listorna. Mer instruktioner kommer förhoppningsvis 
från RF när de antagit våra ansökningar. 

  

Vårt samarbetsavtal med SvRF gäller till och med sista maj 2015 och det är i avtalet skrivet att det 

innan 1 maj ska vara beslutat om ett nytt samarbetsavtal eller uppsägning av avtalet. SIF har beslutat 

att inte säga upp avtalet utan låta SvRF ta det beslutet. RFs årsmöte är i maj och SIF har ju lämnat in 

en ny egen ansökan om att få bli direkt ansluten till RF. Så i slutet av maj bör vi ha besked om vad 

som gäller.   

  

När vi har fått besked om hur vårt medlemskap i RF blir så har vi behov av en ny 

ordförandekonferens. Förslag att hålla den i samband med SM på Strömsholm. Många är ju då redan 
på samma plats och slipper extra resor för ett möte. 

  

Inom RF är distrikten en viktig mellannivå och de har stort inflytande på den lokala idrotten. När 

föreningarna nu blir medlemmar, redan klart för några, så kommer vi att tillhöra ett distrikt (följer 

länsindelningen i Sverige). Ordförandekonferensen var eniga om att RFs distriktsindelning är mer 

funktionell för SIF än den regionindelningen vi har idag (som bara Vestur jobbar enligt).  

  

Lokalklubbarna behöver börja titta på hur vi kan och vill arbeta i distrikt. Innan riksårsmötet borde 

någon klubb i varje distrikt kontakta RFdistriktet och inleda dialog med dem. De kan sedan 

kostnadsfritt informera oss, och hjälpa till med, hur RFdistrikten fungerar och hur vi kan jobba i 
distrikt.  

Behöver inleda dialoger med grannklubbarna inom distrikten också innan årsmötet.  Förslag att vi på 

riksårsmötet blir placerade i distriktsgrupper, de som är ensamma i sitt distrikt kan sitta ihop. Och att 

vi sedan också fikar tillsammans i distrikten under mötet. Som ett sätt att få ansikten på övriga 

klubbar i distriktet.  

  

Vi börjar riksårsmötet med en punkt för information om distrikt. SIF tar fram konkreta exempel.  

Valberedningen - Marcus Ljungqvist 
Valberedningen har från och med förra årsmötet att bereda val till två styrelser, SIF och SIFAvel. 

Vårt riksårsmöte ska välja till bägge styrelserna. Det är viktigt att lokalklubbarnas ombud som 

kommer på riksårsmötet vet att de ska göra detta, och skillnaden på de båda styrelserna.  

  

Lokalföreningarnas ansvar att till valberedningen lyfta fram den delen av medlemsskaran som är 

avelsintresserade så de kan ta fram förslag till avelsstiftelsens styrelse 

  
Bör vi ha separata valberedningar för SIFstyrelsen och SIFavel? En fråga till riksårsmötet. 

  

Valberedningen har en nyckelroll i förbundet. Viktigt att lokalklubbarna tänker igenom vilka som 

kan tänkas väljas till valberedningen. De är 7 personer idag där hälften har fullgjort sitt uppdrag 

till det kommande årsmötet.  Idag har valberedningen många representanter från norra Sverige 

men inga från Stockholm eller södra Sverige (undantaget Göteborg och Linköping).  

  



Föreningarna måste fundera över de stora ekonomiska och organisatoriska utmaningar som SIF 

nu står inför. Dvs att konkret förvandlas från att vara en hästägarförening/förbund till att bli ett 

idrottsförbund. Hur ska vi göra detta? Det är lokalordförandenas ansvar att i föreningarna lyfta 

frågorna om förbundets framtida utmaningar och  behov av förändrade arbetssätt. 

  

Viktiga framtida frågor som måste besvaras (snart): 

SIFs anpassning till RFs distrikt. Distrikten följer i stort sett länsgränserna. När vi utformar 

distrikt, en nivå till i förbundet, behöver vi reda ut hur vi fattar beslut i den nivån och vart läggs 

ansvaret för olika saker. Hur ska val till distriktsstyrelsen göras? Hur ska det beredas ute i 
distrikten? Valberedningen kommer föreslå förbundsstyrelsen i SIF att tillsätta en extern 

projektgrupp som jobbar med detta och kommunicerar detta ut i distrikten/lokalklubbarna. 

Finansiering för distrikten behöver också redas ut. 

  

Lokalklubbarna få då i uppdrag att ta fram personer till en projektgrupp som tar fram förslag till 

modell för hur vi gör distrikt i SIF. Vi kan få hjälp av distriktsidrottsförbunden i detta jobb. Någon 

större klubb i varje distrikt kan ta ansvaret att sammankalla sitt distrikt. 

  

Vilket distrikt vår förening hör till beror på vad vi angav för hemkommun för vår förening när vi 

ansökte om organisationsnummer. Det går att samarbeta över distriktsgränserna också, om vi t 
ex är bara en lokalförening i ett distrikt.   

  

Vi behöver nu anpassa ekonomi och administration efter RF, för styrelsen, sektioner och 

lokalföreningar. Styrelsen och sektionerna hinner inte med detta. Det behövs skaps 

arbetsgrupper.  

Valberedningen har förslag till årsmötet att för att avlasta styrelsen, att tillsätta projektgrupper 

som under begränsad tid bistår styrelsen med detta arbetet.  Styrelsen behöver hjälp från 

lokalföreningarna med förslag på personer att tillsätta i dessa grupper. Förbundet skickar ut 

förfrågningar till  lokalföreningarna.  

  

• Gruppen behöver ta fram förslag på stadgar för central, distrikts och lokalnivå. RF anpassning.  
Ta upp frågan på våra lokalföreningsårsmöten/styrelser. 

  

Viktigt att SIF och lokalklubbarna mobiliserar våra och medlemmarnas krafter för att genomföra 

de här förändringarna och att göra det på ett bra sätt.  

  

  

Framtidsfrågor för valberedningen och årsmötet/SIF 

• Separata valberedningar för SIF och SIFavel? 
• Riksårsmöten med representation från distrikten eller som nu från alla klubbar? I RF är det 

distrikten som är representerade på årsmötet.  
• Ska valberedningen bereda även förslag på vilka som ska jobba i sektionerna? Eller tillsätta en 

personalkommitté som hjälper styrelsen med att hitta sektionsordförande, och kan ge förslag på 

personer till sektionen? 
• SIF behöver tillsätta en disciplinnämnd, snarast. Tar emot förslag på bra och kunniga personer 

som kan sitta i den. (Nu är RF den högsta överklagandeinstansen för disciplinärenden.) 
  

SIFs förtjänsttecken - Ingemar Tapper 
Ingemar Tapper sitter i kommittén som ska utse personer som får SIFs förtjänsttecken.   

  

De får för få förslag till kommittén. Lokalklubbarna behöver fundera igenom vilka personer det finns 

som vi vill premiera ute i lokalklubbarna? Behöver skicka in våra förslag med motivering.  



  

Brukar delas ut i samband med årsmötet och höstmötet. Finns idag inga tydliga sistadatum för att 

lämna in nomineringar.  

  

Ridverksamhetsmedlemskap 
  
Möjligheten till denna nya typ av medlemskap skapades på senaste riksårsmötet. En arbetsgrupp 

bildades för att definiera det här medlemskapet och besluta om detaljerna. Gruppen har inte kunnat 

göra allt som var tänkt men SIF har jobbat på att lösa de tekniska delarna, som hur man registrerar 

och betalar för detta medlemskap.  

  

Under året har enbart en ridverksamhetsförening bildats, Gerstorps med 285 medlemmar. Vi 

behöver nu sätta ihop en ny arbetsgrupp som kan se till att vi får bra informationsmaterial om 

medlemskapet och föreningsformen till alla ridverksamheter som har islandshästar men även till 

lokalföreningarna som kan öppna för den här typen av medlemmar i sina föreningar också.  
Målet är att få fler medlemmar till SIF och att uppfylla SIFs stadgar, att vi ska samla alla människor 

som är intresserade av islandshästar.  

  

Karin Andersson - Vinir  och Tanja Zabel - styrelsen ställer upp i arbetsgruppen. Det behövs nu fler 

personer som vill jobba med detta, både företagare och från föreningarna. Anmäl intresse till Tanja.  

  

Ordförandekonferens 
När på året passar det bäst att ha ordförandekonferensen? På hösten som vi haft tidigare eller som 

nu i början på året?  


