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Kallelse till riksårsmöte i Svenska Islandshästförbundet 

Svenska Islandshästförbundets medlemmar hälsas välkomna till årsmöte i riksförbundet. Alla 
medlemmar äger rätt att närvara och delta i diskussioner, lokalföreningarnas valda ombud äger rätt 
att rösta. 
 
Plats: Culturen, Sintervägen 6, Västerås (http://www.culturen.nu) 

Tid: Lördag 21 mars 2015, kl 12.00 

SIF bjuder på förtäring i pauserna!  

Välkomna! 

Vägbeskrivning:  (se bifogad Västerås karta) 

Med bil Vägbeskrivning 

1. E 18 från Oslo/Örebro/Fagersta, sväng av vid Emausmotet, tag höger mot centrum. Vid trafikljusen sväng 

vänster in på Östra ringvägen och efter ngr hundra meter ligger ”Culturen” på vänster sida. 

2. Riksväg 56 Från Sala/Borlänge, sväng av vid Skallbergsmotet, tag vänster ned på E 18 och ligg kvar i 

högerfilen. Sväng av nästa avfart vid Emausmotet mot centrum. Vid trafikljusen sväng vänster in på Östra 

ringvägen och efter några hundra meter ligger ”Culturen” på vänster sida. 

3. E 18 från Enköping/Stockholm, sväng av vid Emausmotet mot centrum, Vid trafikljusen sväng vänster in på 

Östra ringvägen och efter några hundra meter ligger ”Culturen” på vänster sida. 

 

Med tåg (från Västerås Centralstation till Culturen)  

Gå mot nordost på Södra ringvägen mot Kopparbergsvägen, fortsätt in på Östra ringvägen sväng sedan höger 

till Sintervägen (ca 14 min promenad). 

Med flygbussen (från Västerås Centralstation till Culturen)  

Restid från Arlanda ca en timme och 20 minuter, tidtabell på Swebus hemsida. Gå mot nordost på Södra 

ringvägen mot Kopparbergsvägen, fortsätt in på Östra ringvägen sväng sedan höger till Sintervägen (ca 14 min 

promenad). 

Parkering 

Parkering finns utanför Culturen och sköts av Mobil Park. Parkeringsautomaterna används för biljett.   

  

Boende (se bifogad Västerås karta)  

Övernattningsförslag: Best Western Hotel Esplanade, Västerås, det finns ett visst antal rum uppbokade för SIFs 

ombud uppge koden ”SIFs årsmöte” vid bokning. När de rummen är slut gäller ordinarie pris så ”först till 

kvarn” eller fram till den 20 februari, efter det släpps rummen som ej är bokade i namn. Enkelrum 675 kr, 

dubbelrum 875 kr. Hemsida: http://www.esplanade.acc.se/ 

(vägbeskrivning mellan hotellet och Culturen ca 700 m, gå österut på domkyrkoesplanaden mot Kopparbergsvägen, sväng höger till 

Kopparbergsvägen och sväng vänster till Östermalmsgatan och sedan vänster till Östra ringvägen och där ligger Culturen på högersida. (se 

karta) 

http://www.esplanade.acc.se/
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_________________________________________________________________ 
Förslag till dagordning för Svenska Islandshästförbundets riksårsmöte 2015 
  
a/ Mötets öppnande 
b/ Godkännande av föredragningslista 
c/ Frågan om mötets behöriga utlysande, röstlängden fastställs 
d/ Val av ordförande att föra förhandlingarna 
e/ Anmälan av styrelsens val av sekreterare 
f/ Val av två justerare tillika rösträknare att jämte ordföranden justera 
 årsmötesprotokollet 
g/ Styrelsens redovisning av hur de beslut som fattades vid 2014 års riksmöte under året 
 implementerats, sid 3 
h/ Behandling av verksamhetsberättelsen, sid 4 
i/ Behandling av årsbokslut och föredragning av revisorernas berättelse, sid 10, se bilaga 
j/ Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
k/ Behandling av propositioner, sid 10 
l/ Diskussion och beslut om arbetsplan för kommande år, sid 11 
m/ Diskussion och beslut om budget för kommande år, sid 16, se bilaga 
n/ Fastställande antal ledamöter i styrelsen, sid 16 
o/ Fastställande av medlemsavgift till förbundet nästföljande år, sid 16 
p/ Fastställande av ersättningar till styrelse för nästkommande verksamhetsår, sid 17 
q/ Val av ordförande, sid 17  
r/ Val av controller, sid 17 
s/ Val av styrelseledamöter, sid 17 
t/ Val av suppleant, sid 17 
u/ Val av två revisorer samt två revisorsersättare, sid 17  
v/ Valberedningens förslag av nya ledamöter för Sv. Islandshästförbundets Stiftelse för 

Avels styrelse, sid 17 
x/ Behandling av motioner, sid 17  
y/ Övrig information, sid 20 
z/ Mötets avslutande, sid 20 
 
Varje ombud äger en röst, fullmakter är ej tillåtna. Styrelsen har en röst på mötet. Alla beslut fattas 
med enkel majoritet. I händelse av lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst. Riksårsmötet är 
beslutsmässigt med det antal ombud som efter kallelse i vederbörlig ordning, deltar i mötet. 
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Styrelsens redovisning av hur de beslut som fattades vid 2014 års riksmöte 
under året implementerats (punkt g på dagordningen) 

 
Vid 2014 års riksmöte bifölls 2 motioner av totalt 6 inlämnade. Här nedan är styrelsens kommentarer 
till respektive motion. 
 
MOTION 1, Falki Barbro Bäckström 
Att SIF undersöker möjligheterna till att utarbeta ett regelverk för inomhus- och istävlingar, och att arbeta för 
att det även finns officiella tävlingar på olika nivåer med framtida SM som mål.  

 
Styrelsens redovisning 
Svaret på förra årsmötet var att FEIF håller på att se över behovet av regler för inomhustävlingar och vi inväntar 
det. 
Angående ett system med tävlingar på olika nivåer (typ regionala SM som uttagning till SM), så anser TS att det 
är en god idé man bör arbeta vidare med, däremot är det tveksamt om sporten i Sverige är mogen för detta. En 
arbetsgrupp bör tillsättas 
 

MOTION 5, Marcus Ljungqvist medlem i Framtids Islandshästförening 
Att förbundet upparbetar en dokumentbank där all dokument publiceras löpande såsom styrelseprotokoll, 
ekonomisk redovisning, sektionsprotokoll, budgetar och årsredovisningar. I denna dokumentbank finns också 
en logg för förbundets aktivitet i from av styrelsemöten och sektionsmöten, samt andra aktiviteter som 
planeras. 

 
Styrelsens redovisning 
Styrelsen anser att idén med en dokumentbank är bra. Vissa av de dokument som motionären hänvisar till 
lämpar sig inte att publicera på en öppen hemsida. Vi har därför undersökt saken tillsammans med vår system 
leverantör MySoft. Det är möjligt att lösa frågan genom att medlemmarna på sin egen sida får tillgång till sagda 
dokument, men det skulle innebära en ökad kostnad, som förbundet förnärvarande inte kan bära. Styrelsen går 
dock vidare för att om möjligt lägga ut andra dokument på SIFs hemsida. 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 (punkt h på dagordningen) 
SIFs styrelse 
Styrelsen har under året bestått av ordförande Göran Montan, vice ordf. Jan Ljungholm, sekreterare Kina 
Larsson Ström, controller Kerstin Konitzer, ledamot Tanja Zabel, ledamot Nina Bergholtz, ledamot Sven-Olof 
Melin och suppleant Stina Hauschildt.  
 
Revisorer 
Jörgen Sivertsson (auktoriserad revisor), Svante Oledal (revisor), Thomas Palm (auktoriserad ersättare) och 
Peter Gustafsson (ersättare). 
 
Valberedning 
Marcus Ljungqvist (sammankallande), Ulrika Backan, Leanne Lindqvist, Hans Ericson, Bengt-Anders Lindblad, 
Bragi Olafsson och Annette Forslund. 
 
Styrelsemöten 
Under året har 14 protokollförda möten hållits, under den här styrelsens mandatperiod. Löpande under årets 
gång har flertalet telefonmöten genomförts. 
 
Årsmöte 
Årsmöte hölls lördagen den 15 mars på Scandic Victoria Tower, Kista. 
 
Ordförandekonferens 
En ordförandekonferens genomfördes i Linköping 2015-01-31--02-01. 
 
Antal medlemmar, föreningar och registrerade hästar 
 

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

Antalet medlemmar 6430 6200 6105 6211 6566 6692 6900 5981 7188 

Fördelning av antal 
medlemmar var: 

         

- seniorer 4190 3956 3981 4006 3963 4113 4329 4201 4121 

- juniorer 399 398 388 414 484 542 574 581 542 

- miniorer 172 164 153 167 213 256 291 311 354 

- familjemedlemmar 750 1121 1065 1086 1147 1185 1239 1306 1363 

- introduktion 637 561 518 538 559 596 467 582 808 

- RV medlemmar 285         

Antal registrerade hästar 25562 28210 30524 30692 29692 28000 26393 25143 22844 

Antal lokalföreningar 64 63 64 61 59 58 58 58 60 

 
Förbundets kanslier 
Medelantalet anställda har under året varit 4,5 personer. Kanslierna har under året varit belägna på 
Strömsholm. Av dessa anställda har 2,25 årsarbetare varit uthyrd personal till avelsstiftelsen. 
 
Medlemskansliet  
Bland kansliets huvuduppgifter kan nämnas t ex service till medlemmar, styrelse, sektioner och andra 
intresserade, förbundets bokföring, administration av utbildningar, handhavande av medlemsregister, 
registrering av propositioner/tävlingsresultat, handhavande av ryttarlicenser, SIFs hemsida mm. Av styrelsen 
utsedd kontaktperson för medlemskansliet har varit Jan Ljungholm. 
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Avelskansliet/ se Sv. Islandhästförbundets Stiftelse för Avel  
Sv. Islandshästförbundets Stiftelse för Avel driver fr o m 1 januari 2014 avelsverksamheten i stiftelsens regi. 
Redovisar sin verksamhet i egen bilaga. 
 
Tidningen Islandshästen 
SIFs medlemstidning Islandshästen har under 2014 utkommit med 7 nummer med ett omfång på 48-64 sidor. 
Upplagan har legat mellan 4800 och 5450 ex. 
I år hade tidningen för andra gången ett negativt budgetutfall, trots aktiva satsningar för att öka 
annonsintäkterna, bl a genom sänkta annonspriser och personliga erbjudanden. Den fortsatta trenden är att 
allt fler väljer att marknadsföra sig på internet och i sociala medier. En lösning vore kanske att öppna upp SIFs 
hemsida för annonsering och erbjuda integrerad/kombinerad annonsering, dvs en annons i tidningen som även 

är kopplad till en annons på hemsidan.  
 
Viktiga händelser under året 

 SIF blev medlem i Svenskt Friluftsliv.  

 Ordförande har medverkat i debattartiklar med syfte att främja friluftslivet i Sverige. 

 Styrelsens arbete har under året varit starkt präglat av vårt nytillkomna förhållande till RF/SvRF. Tyvärr 
har våra begränsade resurser försvårat arbetet med ett konstruktivt samarbete med SvRF. 

 SIFs föreningar har under februari registrerats i RF:s databas ”idrott-on-line”. 

 SvRF har, i ett brev daterat den 13 februari 2015, ensidigt sagt upp avtalet i och med utgången av maj 
2015.  

 SIF lämnade ånyo in en ansökan om medlemskap i RF den 31 december 2014. 
 

Årets utfall har påverkats negativt av att: 

 SIF betalade ut ett rörelsekapital till stiftelsen på 250 000 kr, bidraget var en ej budgeterad kostnad. 

 Annonsintäkteran minskade med 170 000 kr jämför med budgeterad intäkt. 

 SIFs personalkostnader ökade med 110 000kr när stiftelsen beslutade sig för en annan lösning med 

inhyrd personal.  

För övrigt kan sägas att förbundet har kunnat hålla sig till ursprunglig budget bortsett från ovan nämnda 

extraordinära kostnader. 

Övriga viktiga händelser och förändringar som inträffat under året finns beskrivna under respektive sektions 

avsnitt. 

Medlemskommittén 
Under 2014 genomfördes en undersökning och ett förarbete efter önskemål från tidigare ordförande i 
sektionen att anordna ett landsmöte med aktiviteter för medlemmarna. 
En arbetsgrupp är under uppbyggnad för att få en tydligare bild av mervärdet i medlemskapet, vad är det 
medlemmarna eftersöker och på vilket sätt kan detta genomföras. Hur kan medlemskapet göras mer attraktivt 
för att locka nya medlemmar. 
 

Tävlingssektionen 
Vi har under 2014 lagt upp svenskt FIPO på hemsidan, infört ny domarhandledning med flera utbildningar för 
domare och ryttare. Genomfört domarseminarium, tävlingsseminarium samt deltagit i höstmötet med tema 
utvärdering av nya domarhandledningen. Vi har påbörjat införande av ny unghästklass, tillsatt en 
tidtagningssansvarig inköpt ytterligare ett tidtagningssystem för passlöp. Genomfört fyra nationella tävlingar 
plus en höstnationell. Vi har genomfört SM i samarbete med Wången. Tre svenska domare dömde på nordiska 
mästerskapen i Danmark och en svensk domare var huvuddomare. Det svenska laget gjorde bra ifrån sig på NM 
och var det lag som totalt tog hem flest medaljer. 
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Antal lösta licenser 2014: 2129 st  
Junior t o m 15år 156st, engångslicens tom 15år 105st 
Ungdom fr o m 16år 278st, engångslicens fr o m 16år 856st 
Senior fr o m 22år lokal/reg. nivå 551st, Senior fr o m 22år SM/nationell nivå 183st 
 
  2011 2012 2013 2014 
Antal officiella tävlingar: 85 106 98 113 
Antal anmälda ekipage SM: 153 163 190 162 
Antal startande på SM: 261 258 329  282 
 
Antal starter totalt 2014: 8750st 

 

Landslagskommittén  
Landslaget deltog med fyra ungdomar på Youth Cup i Odense World Tölt i februari. 
Felicia Lindblom, Johanna Wingstrand, Annie Ivarsdottir, Elsa Teverud samt landslagsledare Lars af Klintberg 
En delad förstaplats blev resultatet av deras fina insatser. 
 
NM i Herning augusti 2014. Laget bestod av fjorton seniorer och elva ungdomar. 
Landslagsledare var Marie-Louise Persson och Lars af Klintberg. 
Tränare var Johanna Elgholm. Det Svenska landslaget blev det mest framgångsrika laget rent poängmässigt. 
 
All information om deltagare, insatser, sponsorer osv. finns att läsa på SIF s hemsida under tävling och landslag. 
Landslagets hemsida har administrerats av Camilla Wengelin 
 
Ett stort och varmt Tack till alla våra generösa sponsorer som genom sin insats gjort det möjligt att tillsammans 
med förbundets och ryttarnas bidrag genomföra tävlingarna i Herning. 
Under hösten 2014 har ungdomarna haft två träningsträffar. 
 
Landslagskommittén har bestått av Marie-Louise Persson och Lars af Klintberg  
 

Gaedingakeppni kommittén 
Kommittén har bestått av Alexandra Montan Gray (ordf.), Barbro Beckström, Nina Bergholtz, Daniel Sundin 

(landslag), Birgitta Bäckman (Icetest/sportfengur) samt Sirpa Brumpton. 

Tävlingar:  
SM arrangerades i samarbete med Romme islandshästförening på Romme travbana i september. I år var det så 
många som ville delta att det beslutades att göra en ren gaedingatävling utan sportgrenar.  
Det var 160 deltagare på SM. 
 
Årets vinnare och innehavare av vandringspokalerna: 
Aflokk: Ísar frá Keldudal/Vignir Jónason 
Bflokk: Axjón från Stormsund/Josefin Norrestam 
GDY: Lómur frá Studlum/Emma Larsson  
GDT: Falki från Karlsro/Pierre Sandsten Hoyos 
GDC: Feykir från Knutshyttan/Alma Ýr Jökullsdottir Kellin  
 
Under NM i Herning hölls det en internationell tävling där de Nordiska länderna fick skicka representanter för 
att delta. Detta beslut kom väldigt sent från Danmarks sida och det var svårt att ta ut ett team samt att kunna 
få det finansierat. Trots lite svårigheter så levererade det svenska teamet bra med 9 A-finalplatser och 2 brons 
och ett silver. 
 
I övrigt har vi sett ett väldigt ökat intresse för gaedingakeppni under året.  
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Priser på höstmötet:  
Årets GK Senior: Elsa Teverud (red både Aflokk och GDT), Josefin Norrestam, Vignir Jónasson, Ása Sif Gunnarsdottir 
Årets GDY: Cecilia Hellberg, Emma Larson, Karin Gilberg 
Årets GDT: Elsa Teverud, Jack Eriksson, Pierre Sandsten Hoyos,  
Årets GDC: Alma Ýr Jökullsdottir, Filippa Jähder, Matilda Husbom 
Årets Gaedingur: Ísar frá Keldudal/ Birgitta Ibert 
 

Landslagsledaren Daniel Sundin gav, tillsammans med kommittén, ett specialpris för ”Årets ungdomsförebild” 
till Maria Ericsson för sitt sportmanship på NM. Hon vann även ett brons på NM i GDT. 
 

Kurser/seminarier: 
De svenska gaedingadomarna är medlemmar i GDLH (Islands gaedingadomarförbund) och följer dess regler 
gällande upprätthållande av domarstatus. Enligt deras regler ska man deltaga på ett årligt seminarium för att få 
rätten att döma den kommande säsongen. Tre sådana seminarier hölls 2014. Ett i Köpenhamn, ett i Stockholm 
och ett i Hafnafjördur. Några svenska domare valde att åka till Köpenhamn, andra till Stockholm och två av oss 
gick på det som hölls på Island. De flesta av våra domare gick på seminariet.  
 

Domarutbildning:  
Det hölls en domarutbildning med examination i samband med årets GKSM. Det var 17 deltagare varav fyra 
klarade examinationen. 
Vi är nu totalt 19 gaedingadomare i Sverige. 
 

Gaedingakommitén håller kontakten via en sluten sida på facebook och där har vi även en sida för domarna. 
Endast en domare har inte facebook och blir därför informerad via e-post. 
 

Icetest/sportfengur: Under året har Birgitta Bäckman arbetat vidare på förbättring av Icetest för 
gaedingakeppni.  
 

Reglementet: Översättningen av reglementet till svenska har stått still pga av annat arbete som fått gå före.  

 

TREC-kommittén  
Medlemmar i kommittén har varit Malin Billsdotter Östersten, Ann Österström, Eva Sundman och Camilla 
Kastner.  
Malin Billsdotter Östersten har deltagit som Sveriges representant i FITE sportkommitté möten.  
Ann Österström och Malin Billsdotter Östersten har deltagit som Sveriges representanter vid FITE årsmöte i 
Italien. 
Ann Österström har deltagit i SIFs budgetmöte i Skåne. 
 
Genomförda utbildningar och aktiviteter 

 Utbildning - 3-dagars TREC-läger på Forsby för alla nivåer. 

 Introduktionsdag TREC Baskurs, Tiveden, Ann Österström och Eva Sundman. 

 Distansutbildningar Arrangör och Domare, Debut-, Lätt- och C-nivå. 

 Camilla Kastner har varit Teknisk Delegat på olika tävlingar. 

 TREC Sverige via Malin B Östersten och Camilla Kastner har stöttat vid tävling.  

 Deltagit i genomförandet av tävlingen RiddarTREC, Malin B Östersten, Camilla Kastner och Eva Sundman. 

 Uppdatering av manuellt sekretariat samt diverse kurskompendium och dokument. 

 Malin B Östersten och Tanja Zabel har dömt på EM/VM i Italien. 

 Domarutbildning på distans. 

 Webbshop är klar. 

 Arbete med ny hemsida. 
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Utbildningssektionen 
Utbildningssektionen har under 2014 bestått av 

Louise Lindberg  ordförande 

Camilla Hed  ansvarsområde; Hästskötarexamen & ungdomsutbildningar  

Therese Rosenström ansvarsområde; tränarutbildningar 

Kerstin Åkerstedt ansvarsområde; instruktörsutbildningar  

Helene Blom  ridlärarrepresentant 

 

Nedanstående aktiviteter har arrangerats av sektionen med stöd av kansliet. Ett flertal kurser på grundnivå 

arrangeras årligen av olika lokalföreningar ute i landet med stöd av sektionen och kansliet, dessa är ej 

medtagna nedan utan förutsätts tas upp av respektive lokalförening. 

Utöver nedanstående aktiviteter finns sektionen hela tiden till hands för att lösa frågeställningar som 

inkommer till kansliet som rör utbildning. Sektionen arbetar även med att ta emot, och behandla 

frågeställningar från externa utbildningsaktörer som t.ex. riksanläggningarna, gymnasieskolor & YH-

utbildningar.   

- Sektionsmöte 2 dagar i januari, Bålsta, med inbjudna representanter från tävlingssektionen och 

ungdomssektionen 

- Ridlärarmöte, Södertälje 

- Telefonmöten 4 stycken 

- Möte för tränarexaminatorer, Strömsholm 

- Instruktörsexamination (B-instruktör och Ridinstruktör), Bärby 

- C-tränarinfo dag 

- Start för 6 C-tränarprov 

- Ridledarutbildning, 2 stycken totalt 20 deltagare. Edeby och Bärby 

- Sektionsmöte 31 okt-1 nov, Linköping 

- SIF Höstmöte, Linköping 

- Föreläsning med Rasmus Bagger, alla medlemmar inbjudna, Linköping 

- Utbildningssektionens ordförande på HYN möte, Uppsala 

- Baskurs i hästkännedom, 16 deltagare Stenholmen.  

På Hippologutbildningen, Islandshäst på Wången började tre studenter åk 1 hösten 2014 och en student tog 

examen våren 2014.  

Ungdomssektionen 
Ordföranden My Kolskog avgick i augusti 2014. Ett antal nyckelpersoner har under 2014 arbetat för 
ungdomsverksamheten: Jannicke Bergqvist, Åse Eriksson, Inger Pettersson, Lotta Orrholm och Tanja Zabel. 
Varav Tanja Zabel varit sammankallande. 
 
Genomförda aktiviteter:  
I juni 2014 åkte 9 ungdomar och 2 ledare till FEIF Youth Cup på Holar på Island. 
Ungdomarna uppförde sig klanderfritt och hade fina framgångar. 
 
I augusti arrangerade lokalföreningen Òfeigur tillsammans med ungdomssektionen LAG SM på Margaretehof i 
Skåne. 14 lag tävlade och Òfeigur vann SM. Arrangemanget fungerade mycket bra med en god stämning som 
kröntes med en ryttarfest med närmare 200 deltagare. 
 
Under hösten kunde ca 2000 barn uppleva islandshästar i projektet ”Upplev häst” tack vare Åse Eriksson som 
samordnade att det fanns islandshästar på plats vid varje genomförande. 
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Höstkonferensen ordnades av ungdomar och i samband med det ett ungdomsmöte som besöktes av 30 
ungdomar. Arrangemanget blev mycket lyckat och diskussionerna på ungdomsmötet mycket givande. Möte 
finansierades med medel från HUS projektet som i sin tur finansieras av HNS. 

 
VM 2015, Nordisk Islandshestforbund, NIF 
För ett antal år sedan startade diskussionerna mellan länderna om att Norden tillsammans skulle arrangera ett 
VM.  
Avtalet om ett gemensamt VM 2015 blev undertecknat av de sex ländernas ordföranden under Nordiska 
Mästerskapen i Eskilstuna sommaren 2012. 
 
För att tillsammans i Norden genomföra bl.a. detta stora VM projekt,  
bildades Nordisk Islandshestforbund [NIF] under hösten 2012.  
 
Fastställd strategi för Nordisk Islandshestforbund [NIF]  
Vision: Samarbete för Islandshästens bästa i Norden 
Värdegrund: Vi vill ha ett öppet och inkluderande samarbete kring utvecklingen av Islandshästen i Norden samt 
vi bidrar till gemensamt nordiskt samarbete för islandshästen inom sport, avel, barn och ungdom, bredd, 
utbildning, hästkultur och historia.  
Huvudmålsättningar för NIF framgår av inforamtion på SIF:s hemsida, under egen flik;  
VM 2015. Här finns också fortlöpande Nyheter om det Nordiska VM projektet. 

 
Följande har genomförts under året som således är arbetsår nr 3 
NIF har haft 4 protokollförda styrelsemöten under året och styrelsen består vid årskiftet av; Ordförande Even 
Hedland Norge, Timo Rajasaari Sverige, Susie Mielby Danmark, Sirpa Brumpton Finland samt Andrea 
Þorvaldsdóttir Island.  
 
Verkställande arbetsgruppen NIF (Even H, Susie M, Timo R) har därutöver haft tre arbetsmöten, bl.a. 
tillsammans med ledningen av Organisationskommittén, OK. 
Därutöver har arbetsgruppen haft ett stort antal telefonmöten (ung. var sjätte vecka under året) 
NIF är representerad genom Susie M i VM projektets ekonomigrupp som haft särskilda arbetsmöten där en 
Arbetsordning ekonomi för VM projektet tagits fram. 
 
Vidare har NIF vid ett tillfälle deltagit tillsammans med OK på möte med FEIF Eventcommittee där VM 
arrangemanget har redovisats och diskuterats.  
NIF har deltagit på FEIF konferensen i Reykjavik där huvuduppdraget var just VM projektets planering och 
framdrift. 
Både i Reykjavik och i Herning under NM hade NIF ett möte med de Nordiska ledarna för att rapportera NIF:s 
arbete och diskutera framdrift osv. 
Under dessa två möten har också beslutats hur framtida övriga Nordiska utvecklingsprojekt skall drivas. Det 
första Nordiska samarbetsprojektet som NIF ska arbeta med efter VM är ett gemensamt Nordiskt 
utbildningssystem.  

 
NIF har fortsatt en tydlig och officiell roll av arrangemanget VM 2015 
Detta unika samarbete lyfts också fram av FEIF:s styrelse  
I hope that the coming year will be a good year for the Icelandic horse community and we will meet in Herning 
watching an excellent World Championship organized by all the Nordic countries. This is the first time that such 
an event is organized by more than one country, and hopefully it will be a success that could lead to more 
cooperation in the future in such an organization and could give smaller FEIF nations a possibility to be amongst 
the hosting nations of a major event. 
(Utdrag FEIF verksamhetsberättelse 2014 undertecknat av FEIF President Gunnar Sturluson) 
 
Organisasationskommittén [OK] för VM 2015 och ansvarig för det operativa arbetet under ledning av Bo 
Hansen är etablerad sedan 2012. 



 Årsmöteshandlingar 2015  

 

10 av 20 
 

Fastställande av detaljerade ansvarsområden och rekrytering av de sista nyckelpersonerna i OK ledning blev 
klart under 2014, här har också NIF nu tydligt tagit ledning och ansvar för VM projektet, på delegat av de 
Nordiska länderna. 
 
OK genomförde även NM 2014 med Danmark som ansvarig arrangör för NM var samtidigt ett testevent för VM 
2015. Under höstan har ett stort arbete gjorts av OK och NIF baserat på de olika evalueringarna som gjordes i 
samband med bla NM.  
 
Sveriges har nu flera aktiva representater i OK:s olika arbetsgrupper, Göran Fernsund sponsring, Daniel Sundin 
WEB/Marknadsföring, Marjolein van Leusen Press samt Åse Ericson, Eva Sundin Information Sverige internt på 
SIF:s sociala medier.  
Saknas fortfarande några nyckelpersoner från Sverige (se info på SIF hemsida) 
 
Övrigt 
- VM projektes ekomiska rutiner har upprättats av ekonomigrupp, fastställts av NIF och nu tagits i bruk. 
- Hemsidan www.vm15.com är nu fullt aktiv sedan början av 2014 VM projektet har nu även en FB sida och ett 
Twitterkonto.   
- I varje profilering av VM 2015 skall det framgå att detta är ett gemensamt Nordiskt arrangemang. 
- OK har mycket aktivt marknadsfört VM projektet på många olika sätt, nämnas kan bl.a. den första av tre VM 
filmer som släpptes under hösten, Posters, Broschyrer, Roll Ups etc. 
Allt detta material finns att tillgå för arrangörer av olika passande Events i Sverige. 
- Fortlöpande information i respektive land med gemensamt lika innehåll pågår. 
Då arbetet i de olika Nordiska länderna från styrelser varit stundtals osynkroniserat och ojämt utfört så har 
frågan under hösten tagits upp med alla Nordiska styrelserna för förnyad samordning och action under 2015. 
Bringing the Nordic people together in their passion for the Icelandic horse.      
 
 

Behandling av årsbokslut och föredragning av revisorernas berättelse,  
se bilaga (punkt i på dagordningen) 

 
Behandling av propositioner till riksårsmötet 2015 (punkt k på dagordningen) 
Proposition 1. (tillägg/ändring i fet text) 
Rent organisatoriskt har två olika föreningsformer inte fungerat och det är inget självändamål med två olika 
föreningsformer. I stället föreslår vi att det finns EN (1) föreningsform i Svenska Islandshästförbundet = 
Lokalförening. 
Istället finns det möjlighet till sektioner i lokalförening som är kopplade till verksamhet. Det kan finnas en eller 
flera sektioner inom föreningen. Det kan också bildas lokalföreningar i SIF som enbart har EN sektion knutna 
kring EN ridverksamhet. 

 
Proposition 2, § 4 Organisation och tillhörighet, (tillägg/ändring i fet text) 

Förbundets leds av en förbundsstyrelse. Till förbundet finns föreningar anslutna med var sin styrelse för att 
leda föreningens arbete. Föreningar tillhör ett distrikt för att bedriva regionalt samarbete. Distrikten ska ha en 
styrelse för att leda distriktets arbete. Förbundet är erkänt och anslutet till FEIF samt FITE. Förbundets 
riksmöte kan också besluta att förbundet kan anslutas till annan sammanslutning vars verksamhet och stadgar 
är förenliga med förbundets målsättning enligt §2. 
 
Särval med annan huvudorganisation som innebär splittring av förbundet eller begränsningar i dess suveränitet 
eller oförenligt med FEIF:s statuer eller regelverk är hinder för samarbete. 
 
§5 Beslutande organ 
Förbundets högsta beslutande organ är riksmöte. Distriktens högsta beslutande organ är distriktsårsmöte. 
Föreningarnas högsta beslutande organ är föreningsårsmöte. 

http://www.vm15.com/
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§ 6 Medlemskap 
Medlemskap i förbundet medges den som har intresse av att stödja förbundet, dess syfte och målsättning och 
som förbinder sig att efterleva dessa stadgar samt årligen erlägga fastställd medlemsavgift. 
Alla medlemmar är medlemmar i både förening, distrikt och förbund. Varje medlem är huvudmedlem i en 
förening, men det är även tillåtet att vara med i flera föreningar och då som stödmedlem. 
Stödmedlem har samma rättigheter som huvudmedlem. Stödmedlemmar i förening räknas dock inte in i 
underlaget för beräkning av antalet ombud till distriktsårsmöte och riksmötet. 
Inom förbundet finns lokalföreningar.  Knuten till lokalföreningen kan det finnas en eller flera 
verksamhetssektioner och till den/de en av förbundet auktoriserad verksamhet. 
I tävlingssammanhang representerar man alltid den förening i vilken man har sitt huvudmedlemskap. 
I Lokalförening är medlemskap som kan sökas senior, junior, och familjemedlemskap. Junior är en person t o m 
det kalenderår hon/han fyller 18 år. Familjemedlem är en person boende på samma adress som en 
seniormedlem.  
En form för introduktionsmedlemskap finns. 
I lokalföreningar med ridverksamhetsektion är medlemskap som kan sökas ridverksamhetsmedlem senior eller 
-junior. RV-junior är en person t o m det kalenderår hon/han fyller 18 år. För ridverksamhetsmedlemskap 
krävs anknytning till den auktoriserade verksamheten. 
Endast medlemmar med ordinarie medlemskap kan tävla vid officiella tävlingar. 
Enskild medlem som uppträder uttalat illojalt eller aktivt motarbetar förbundet kan varnas och/eller uteslutas 
efter beslut av förbundsstyrelsen. Medlem kan överklaga ett sådant beslut till riksmötet. Lokalförening som 
bedriver en verksamhet som står i strid med förbundets målsättning och regler kan varnas och/eller uteslutas 
efter beslut av förbundsstyrelsen. Medlem eller lokalförening kan överklaga ett sådant beslut till riksmötet. 
 
§ 7 Medlemsavgift 
Medlemsavgiften är uppdelad i tre delar: förbundets medlemsavgift som fastställs på riksmötet, distriktens 
medlemsavgift som fastställs på riksmötet, och föreningsavgiften som fastställs på föreningsårsmöte. Hela 
medlemsavgiften betalas för närvarande till förbundet som sedan fördelar ut distriktens och föreningens andel 
till respektive distrikt och förening. Nya medlemmar skall betala hela årsavgiften när helst under året inträde i 
förbundet sker. 

 

Verksamhetsplaner 2015 resp. 2016-2017 (punkt l på dagordningen) 
Övergripande SIF 
Vision 
Svenska Islandshästförbundet (SIF) är ett ledande islandshästförbund i världen avseende kvalitet på 
breddverksamhet, sportsliga framgångar, hästar och hästhållning. Vi är också ledande avseende avel för att 
bevara och stärka islandshästens särskilda egenskaper. SIF är en naturlig del av häst- och Idrotts-Sverige. SIF 
präglas av demokrati, delaktighet och öppenhet. Vår verksamhet kännetecknas av stort engagemang, hög 
kompetens, skickligt ledarskap, miljömedvetenhet, ansvarstagande och god etik. SIF är ett självklart val för alla 
islandshästvänner. 
 
Värdegrund 
Svenska Islandshästförbundet står för följande värdegrund: 
Vi har en stark och tydlig demokrati där alla medlemmar har möjlighet att delta i föreningsverksamheten. I 
förbundet råder öppenhet, trivsel och en positiv välkomnande attityd. Vi har en öppen kommunikation där alla 
fritt kan uttrycka sina åsikter och därigenom kan bidra till en utveckling av Svenska Islandshästförbundet där 
häst och människa står i centrum. 
 
Våra ledord i verksamheten är: 
• att sätta hästens bästa framför allt 
• att värna om rasen  
• deltagande på lika villkor 
• ren dopingfri sport 
• hög ledarkompetens 
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• verksamhet för alla 
• sportslighet och kamratskap 
 
Verksamhetsidé 
Svenska Islandshästförbundet (SIF) ska samla alla vänner av islandshästen. Vi ska verka för ökad kännedom och 
kunskap om islandshästen och dess unika egenskaper. SIF ska främja och leda renrasig avel samt utveckla den 
sportsliga verksamheten i Sverige.  
 
Målområden 2015-2016     
Kommunikation: 

 Informationen mellan den centrala och lokala nivån (och vice versa) är snabb, korrekt, relevant, 
lättbegriplig, lättillgänglig och målgruppsanpassad.  

 SIF är väl synligt i media och kommunicerar effektivt och professionellt med potentiella medlemmar, 
sponsorer och övriga externa intressenter. 

 Vår hemsida är attraktiv, informativ, interaktiv, levande och välbesökt. Den stimulerar öppenheten, är 
enhetlig och är en självklar kommunikationskanal för hela förbundet.  

 Facebook-sidor för respektive sektioner och kommittéer har upprättats för att snabbare få ut 
information till medlemmarna. 

 Tidningen Islandshästen har ett aktuellt och intressant innehåll och är attraktiv och tillgänglig. Det 
finns en samstämmighet och igenkänning mellan tidning och hemsida. 

 Kommunikationen präglas av intresse och respekt för varandra och vi utvecklar en feedback-kultur i 
förbundet. 

 
Organisation: 

 Vår organisationsstruktur och våra styrdokument är ändamålsenliga, tydliga, enkla och bygger på 
demokrati. 

 Vi är anknutna till Riksidrottsförbundet (RF) och en del av idrottsrörelsen. 

 Vi är medlemmar i Svenskt Friluftsliv. 

 Vår organisation är öppen och tillgänglig för alla islandshästvänner. 

 Det finns en närhet och ett gott samarbete mellan de olika nivåerna/funktionerna inom förbundet. 

 Vi är utvecklings- och lösningsorienterade och arbetar med ständiga förbättringar. 
 
Medlemmar: 

 Vi erbjuder ett differentierat medlemskap som lockar många olika målgrupper. 

 Medlemskapet är attraktivt och vårt medlemsantal ökar kontinuerligt.  

 Medlemsvård är en självklarhet och vi tar väl hand om våra medlemmar. 

 Islandshästens dag genomförs samtidigt i hela landet. 

 Ett centralt arrangerat medlemsmöte genomförs vartannat år. 

 Det finns en härlig vi-känsla inom förbundet. 
 
Hästen: 

 Islandshästen förknippas med en frisk och sund ras och god hästhållning. 

 Rasen fortsätter att växa i popularitet och antal i Sverige. 

 Gemensamma insatser från uppfödare och tränare bidrar till en god utbildning av unghästar i syfte att 
få fram bra ridhästar, finna talanger för olika sportgrenar samt att bygga upp hästens hållbarhet. 

 Avelsbedömningar genomförs årligen över hela landet.  

 SIFs verksamhet stimulerar barn och ungdomar till ett livslångt intresse och förståelse för hästen och 
hästsporten. 

 
Tävling: 

 Vi har en internationellt slagkraftig elit, på såväl senior- som ungdomssidan. Vi hör till topp 3 i världen. 
SM genomförs med högsta kvalitet varje år. 
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 Landslagen är förbundets ”flaggskepp” och fungerar som förebilder inom förbundet samtidigt som de 
genom sina sportsliga framgångar bidrar till marknadsföringen av islandshästen i Sverige. 

 TREC är en välkänd tävlingsform i hästsverige och nationella tävlingar genomförs årligen.  

 Vi deltar i internationella tävlingar.  

 Tävlingar arrangeras för såväl bredd som topp och nya publikvänliga tävlingsformer är utvecklade. 

 Våra tävlingsarrangemang håller sådan kvalitet att de blir attraktiva för såväl ryttare och publik som 
för sponsorer och media. 

 Vi utvecklar i samverkan med de nordiska grannländerna ett ”koncept” för NM samt för ett 
gemensamt VM 2015. 

 
Kompetens: 

 SIF är en lärande organisation som tillvaratar och sprider kunskap och erfarenhet. Vi tillvaratar och 
utvecklar SIFs ridinstruktörers kompetens. 

 Förbundet erbjuder utbildningar som svarar mot såväl verksamhetens som individens olika behov. 

 Vi utvecklar ett kvalitetssäkringssystem för gymnasiala och eftergymnasiala islandshästutbildningar i 
Sverige. 

 Utbildningar och verksamhet riktade mot barn och ungdomar är prioriterade. De ska stimulera barn 
och ungdomar att ta ansvar samt skapa förutsättningar för bra attityder och värderingar till häst och 
människa.  

 Vi medverkar till att utöka antalet ”islandshästplatser” på hippologprogrammet och utvecklar ett 
skandinaviskt islandshästutbildningscenter i Sverige. 

 Förtroendevalda erbjuds utbildning så att deras kompetens motsvarar verksamhetens behov, 
exempelvis styrelse- och ledar-utbildningar. 

 
Resurser: 

 Vi har ett väl fungerande koncept för externfinansiering och ett mycket gott samarbete med våra 
externa samarbetspartners. 

 Förbundet och dess föreningar är berättigat att söka olika former av statliga bidrag. 

 Genom ett ständigt växande medlemsantal stärks förbundets finanser kontinuerligt. 

 Kansliet arbetar proaktivt, effektivt och har hög kompetens  

 Samverkan mellan SIF och islandshästföretagare medför synergieffekter som bidrar till båda parters 
framgång. 

 

Medlemskommittén 
Under 2015 kommer denna arbetsgrupp att ta form med representanter från olika delar av Sverige och med 
olika typer av medlemmars intresse för att arbeta fram en tydlig plan för medlemssektionen att arbeta efter, 
när det gäller önskemål från medlemmar. 
Det tidigare projektet, med syftet att sammanställa hur funktionärer lyfts fram och belönas vid olika aktiviteter 
samt skapa en kunskapsbank på hemsidan med syftet att få fler att arbeta som funktionärer, kommer att finns 
som en del av ovanstående grupps arbetsuppgifter. Deltagare i denna grupp avses vara medlemmar samt 
representanter i lokalföreningar, företag och övriga intresserade. Aktiviteter som genomförs av 
medlemssektionen skall ha målsättningen att finansieras externt genom exempelvis sponsorer eller 
reklamintäkter vid arrangemang. 
 

Tävlingssektionen 
Tävlingar 

 SM 2015 kommer att genomföras på Strömsholm i samarbete med Sleipnirs Islandshästförening.  

 Fyra nationella tävlingar planeras för våren plus en höstnationell. 
 

Årets TS-satsningar 
Målet för 2015 är att få fler tävlande med fortsatt satsning på barn och ungdomars tävlande. Bl a arbetar vi för 
att det på alla tävlingar ska genomföras minst en juniorklass. 
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Utbildningar/seminarier 

 Sportdomarseminarium hålls i januari, och tävlingsseminarium i november. 

 En tävlingsarrangörsutbildning planeras att genomföras. 

 Lokaldomarutbildning kommer att anordnas under 2015. 

 FEIF-domarna ska sändas på FEIF domar/utbildnings konferens i mars. 
 

Projekt 
Att fortsätta att utveckla tävlingssystemet till att bli fungerande, bra och lockande för ekipage på alla nivåer. 
Tyska systemet är något av en förebild som vi kan lära oss mer av. Till detta hör även att se över 
arrangörssystemen och samverka mellan klubbarna så man kan lära sig av och stimulera varandra. Vi ska arbeta 
för att bredda tävlingsverksamheten både avseende säsong och tävlingsformer. Utöver det ska möjligheten att 
utveckla inomhustävlingarna till en vintersäsong med eget SM undersökas. 
 

Löpande arbete 

 Se över kvalgränser 

 Boka domare till nationella tävlingar och SM 2015/2016 

 Utse plats för nationella tävlingar och SM 2016 

 Samarbete med Sleipnir Islandshästförening för att genomföra SM 

 Förbättra ruiner för domare och arrangerande klubbar vid nationella tävlingar 

 Delta i arbetet med Lag SM 

 Fullfölja det påbörjade arbetet med att ”rensa” och uppdatera domarlistan utifrån statistik under de 
tre senaste åren 

 Samarbete med Landslagskommittén angående landslaget 2015  

 Hitta rutiner för uttagningskommitténs (UK) utseende samt utse UK 2015 

 Bevaka större event och rapportera till Islandshästen och hemsidan 
 

Landslagskommittén  
Tävlingar 
Landslaget skall i februari genomföra en landskamp i Odense Danmark, där laget har möjlighet att ta hem 
prispengar.  
Under SM tas det lag ut som skall representera Sverige under VM i Danmark 3 -9 augusti. 
Träning 
Under året skall landslaget genomföra 1 - 2 gemensamma träningshelger/dagar med lagets tränare. 
 

Gaedingakommittén  
Allmänt: 
Få en bättre struktur på kommittén och ett bättre samarbete med sportsektionen för en förbättrad 
kommunikation med SIFs medlemmar.  
 
Planer inför 2015: 
* Utföra ett domarseminarium i samarbete med Danska Islandshästförbundet och GDLH i Köpenhamn i 
månadsskiftet februari/mars.  
(En kontaktgrupp inom Norden diskuterar hur vi kan få ihop ett samarbete som kan hålla ner kostnader för 
dessa årliga och obligatoriska seminarier så att fler domare kan delta.) 
 
*Genomföra SM i samarbete med Vestur på Sävebanan i Göteborg den 4-6 september. 
 
*Få en svensk översättning på Reglementet. 
 
* Skapa en landslaggrupp som kan se till att ta ut ett landslag som kan representera svensk gaedingakeppni 
utomlands. Om det inte blir en lagtävling så är planen att skicka ett lag till passchampionatet. 
 
* Vara närvarande vi höstmötet för att ge ut ”våra” priser. 
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* Hålla utbildningar/kurser om gaedingakeppni för att sprida kunskap, samt att öka möjligheten till att generera 
intäkter till kommittén.  
 
* Fortsatt utveckling av ICEtest.  

 

TREC-kommittén  
Medlemmar i kommittén Malin Billsdotter Östersten, Ann Österström, Eva Sundman och Camilla Kastner. 
Under kommittén finns en utbildningsgrupp och tävlingsgrupp 
-Malin Billsdotter Östersten kommer delta i FITE sportkommitté möten.  
-Ann Österström och Malin Billsdotter Östersten kommer att delta som Sveriges representanter vid FITE 
årsmöte i Holland. 
-Vi kommer delta på FITE kurs. 
 
För arrangörer: Seminarium och utbildningar. Utbildningarna kommer utföras både som distanskurser och på 
plats.  
För domare: Seminarium och utbildningar.  
För ryttare: Utbildningar, där vi kommer lägga tonvikten på ungdomar och ryttare på de lägre nivåerna för att 
borga för tillväxt.  
Tonvikten kommer ligga på debut- och lättklass samt C-klass. Men kan även bli enstaka B-klass tävling om 
efterfrågan finns. 
Det kommer inte bli något SM under 2015 då vi i nuläget har för få ryttare på den nivån. 
Ungdomsprojekt. Vi kommer under 2015 ta fram underlag och ansöka om projektpengar. Projektet kommer 
främst rikta sig till ungdomar på alla nivåer av TREC. 
 
EM Young Rider Holland 2015 
Vår förhoppning är att vi ska kunna besöka Holland med intresserade ungdomar. 
 
TREC-läger 2015 
Vi planerar genomföra ett eller flera läger under nästa år. 
 
Medlemsavgift 
Fortsatt samarbete med SIF:s styrelse för att få fram en medlemsavgift för TREC-ryttare som inte deltar i SIF:s 
övriga aktiviteter. 
 
Danmark har beslutat att starta en TREC verksamhet och bett SIF om hjälp vilket vi har lovat göra. 
 

Utbildningssektionen  
Under 2015 fortsätter arbetet med att omstrukturera SIFs utbildningssystem. Nya kurser ska börja ges under 

året. Det årliga ridlärarmötet (SIF ridlärare) hålls i början av året ihop med sektionsmöte.  

Aktiviteter som planeras under året förutom sektionsmöten (fysiska och via telefon) samt möten med externa 
utbildningsaktörer är: 

- Informationsdag om unghästprov 
- Examinationer, unghästprov 
- Hästskötarexamen, kurs 
- Hästskötarexamen, examination 
- Ridledarkurser (i ny utformning) 
- Fortbildning tränare och instruktörer/ridlärare 
- Fortbildning ridledare 
- Fortbildning för företagare/instruktörer arbetande inom islandshästridskola 
- Ungdomsledarkurs (ULK Island) 
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Utbildningssektionen kommer innefatta nya platser från 2015. Ungdomsrepresentantplatsen blev tillsatt sent 
under 2014 och kommer att ingå som ordinarie post fr.o.m. 2015. En plats på utbildningssektionens möten ska 
alltid erbjudas den som i tävlingssektionen (TS) är utbildningsansvarig.  
 

Ungdomssektionen  
Februari och mars: 6 ungdomsmöten, ett i varje region. 
Mars:  Ungdomsmöte i samband med årsmötet. 
April-juni:  6 Lag SM uttagningar. 
Maj –juni:   6 lagledarutbildningar. 
Augusti:  Lag SM. 
Augusti- september: Långritt. 
September:  Resa till TREC EM i Holland. 
Oktober:  Ungdomsmöte/höstmöte. 

 
VM 2015, Nordisk Islandshestförbund (NIF) 
Fastställt strategi för Nordisk Islandshestforbund [NIF]  
Vision: Samarbete för Islandshästens bästa i Norden 
Värdegrund: Vi vill ha ett öppet och inkluderande samarbete kring utvecklingen av Islandshästen i Norden samt 
vi bidrar till gemensamt nordiskt samarbete för islandshästen inom sport, avel, barn och ungdom, bredd, 
utbildning, hästkultur och historia.  
Huvudmålsättningar för NIF enligt ovan framgår av presentationen på SIF:s hemsida,  
under egen flik; VM 2015. 
 
-  Bringing the Nordic people together in their passion for the Icelandic horse. 
- Fortlöpande information med lika innehål i respektive land samt kommunikation för att skapa gemensamt 
Nordiskt engagemang. Detta görs på ländernas hemsidor, i förbundens medlemstidningar samt på andra 
lämpliga sätt.  
- I varje profilering av VM 2015 skall det framgå att detta är ett gemensamt Nordiskt arrangemang 
- Fortsatt arbete med uppföljning enligt fastställd projektplan / tidplan samt erforderlig NIF support till OK.   
- NIF och OK arbetar mycket aktivt vidare med Nordisk kultur VM projektet. 
- De Nordiska ledarna intensifierar sitt arbete för likriktning och synkronisering av budskapet av ett gemensamt 
Nordiskt projekt VM 2015. 
- NIF agerar fortsatt enligt Vision, Värdegrund och Huvudmålsättningar för gemensamt nordiskt samarbete och 
påbörjar, efter genomfört och utvärderat VM projekt, fortsatt arbete för Nordiskt gemensamma projekt enligt 
Vision och Värdegrund. 
 

Styrelsens förslag till budget år 2015 (punkt m på dagordningen) 

Se separat bilaga 
 

Fastställande av antal ledamöter i styrelsen (punkt n på dagordningen) 
 

Styrelsen föreslår  
7 ledamöter 
 

Fastställande av medlemsavgift (punkt o på dagordningen) 
Styrelsen föreslår att följande medlemsavgifter skall gälla för 2015: 
Senior 350 kr 
Junior 150 kr 
Familj 150 kr 
RS senior 200 kr (Ridskolemedlemskap) 
RS junior 100 kr (      -”-    ) 
Intro 150 kr 
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Fastställande av ersättning till styrelse för nästkommande verksamhetsår 

(punkt p på dagordningen) 

Styrelsen föreslår 
Oförändrad 
 

Valberedningens förslag till styrelse 2015 (punkt q, r, s och t på dagordningen) 

Förbundsstyrelsen 
Arbete pågår. Förslag kommer att presenteras på förbundets hemsida och i utskick till 
lokalföreningarna. 
 

Förslag till revisorer (punkt u på dagordningen) 

Auktoriserad revisor Jörgen Sivertsson omval  1år 
Revisor  Svante Oledal  omval 1år 
Auktoriserad suppleant Thomas Palm  omval  1år 
Suppleant  Peter Gustafsson omval 1år 
 

Valberedningens förslag till nya ledamöter för Sv. Islandshästförbundets 
Stiftelse för Avels styrelse 2015 (punkt v på dagordningen) 
 

Ordförande  John Ljunqvist  kvarstår  1 år 
Sekreterare  Jennie Lindberg nyval 2 år 
Ledamot  Ivar Ambjörnsson kvarstår  1 år 
Ledamot  Monique Nilsfors nyval  2 år 
Ledamot  Jökull Gudmundsson fyllnadsval  1 år 
SIF representant Nina Bergholtz omval  2 år 
Suppleant   Lina Törnqvist  fyllnadsval 1 år  

 
Motioner till riksårsmötet 2015 (punkt x på föredragningslistan) 

MOTION nr 1, Vilja  
Förslag 
Att se över SIFs policy angående våra medlemmar med funktionshinder, kanske i synnerhet handikappidrotten. 
Att se över behovet/intresset i Sverige av en handikappsekton. Kan SIF påverka internationellt samarbete i den 
här frågan? 
 
Motivering 
Islandhästen förs ofta fram som en hästras som är synnerligen väl lämpad för personer med funktionshinder 
bla på grund av sin storlek och sitt fantastiska lynne samt mjuka gångarter, men det finns tex ingen möjlighet 
för personer med funktionshinder att tävla annat än mot personer utan funktionshinder. Inom dressyrsporten 
finns ett väl utvecklat system inom handikappidrotten och vi kan kanske dra nytta av deras erfarenheter.  
 
Styrelsen föreslår 
att motionen bifalles 
 
Motivering 
Motionen är riktig i tiden och vi finner att motiveringen är väl grundad. 

  



 Årsmöteshandlingar 2015  

 

18 av 20 
 

MOTION nr 2, Roland Ekström som egen medlem  
Förslag 
-Det fastställs en SM bana där vi anordnar SM varje år. Då kan vi satsa på förbättringar efterhand när det gäller 
bankvalité och publikvänlighet. OM man drar en linje från Uppland till Norska gränsen så bor 85% av Sveriges 
befolkning söder om denna linje, därför bör banan finnas strax söder om Mälardalen så att den totala milen för 
samtliga hästar att transporteras, minimeras. Chansen ökar också att det kommer mer publik om banan ligger 
mer centralt.  
- Det bildas en SM grupp (ex. 3-5st) som har till uppgift att organisera SM varje år. Gruppen skulle kunna 
använda medlemmar i samtliga föreningar runt om i Sverige för genomförandet. Man skulle kunna ordna ”SM 
kurser/info” för de som är intresserade ute i föreningarna.  
Det är bra om det finns en kontinuitet i gruppen så att varje års erfarenhet samlas i gruppen.  

 
Motivering 
Det är bra om det finns en kontinuitet i gruppen så att varje års erfarenhet samlas i gruppen Förhoppningsvis 
ska det bli lättare att organisera och genomföra SM efter varje år då banan och organisationen förbättras 
efterhand.  
 
Styrelsen föreslår 
anses besvarad  
 
Motivering 
Tävlingssektionen (TS) föreslår att SIF tar över genomförandet av SM från lokalföreningarna. Tills vidare bör 
man hyra in sig på existerande banor. En arbetsgrupp som utreder möjligheten till detta fr.o.m SM 2017 bör 
utses med representant från TS och Styrelse. 
 

MOTION nr 3, Ofeigur genom ordf. Roland Ekström  
Förslag 
- Det bildas en SM grupp (ex. 3-5st) som har till uppgift att organisera SM varje år. Gruppen skulle kunna 
använda medlemmar i samtliga föreningar runt om i Sverige för genomförandet. Man skulle kunna ordna ”SM 
kurser/info” för de som är intresserade ute i föreningarna.  
Det är bra om det finns en kontinuitet i gruppen så att varje års erfarenhet samlas i gruppen.  
 
Motivering 
Det är bra om det finns en kontinuitet i gruppen så att varje års erfarenhet samlas i gruppen Förhoppningsvis 
ska det bli lättare att organisera och genomföra SM efter varje år då banan och organisationen förbättras 
efterhand.  
 
Styrelsen föreslår 
anses besvarad  
 
Motivering 
Tävlingssektionen (TS) föreslår att SIF tar över genomförandet av SM från lokalföreningarna. Tills vidare bör 
man hyra in sig på existerande banor. En arbetsgrupp som utreder möjligheten till detta fr.o.m SM 2017 bör 
utses med representant från TS och Styrelse. 

 
MOTION nr 4, Vallfari genom ordf. Sverre Launy (tillägg/ändring i fet text) 

Förslag 
Vi yrkar att ett stycke tillförs under §6 ”Medlemskap” i förbundets stadgar med lydelse och placering enligt 

medan: 

Medlemskap i förbundet medges den som har intresse av att stödja förbundet, dess syfte och målsättning och som 
förbinder sig att efterleva dessa stadgar samt årligen erlägga fastställd medlemsavgift. 
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”Förbundet och dess föreningar är öppna för alla som stödjer och bejakar dess verksamhet och syften. Inga 
former av särbehandling beroende på fysiskt eller psykiskt handikapp, sexuell läggning, etnisk, social eller 
kulturell bakgrund får förekomma. ” 
 
Alla medlemmar är medlemmar i både förening och förbund. Varje medlem är huvudmedlem i en förening, men det är även 
tillåtet att vara med i flera föreningar och då som stödmedlem. 
Stödmedlem har samma rättigheter som huvudmedlem. Stödmedlemmar i förening räknas dock inte in i underlaget för 
beräkning av antalet ombud till riksmötet. 
Inom förbundet finns två typer av föreningar: Lokalföreningar och Ridverksamhetsförening. Knuten till 
Ridverksamhetsförening skall det finnas en av förbundet godkänd verksamhet. 
I tävlingssammanhang representerar man alltid den förening i vilken man har sitt huvudmedlemskap. 
I Lokalförening är medlemskap som kan sökas senior, junior, och familjemedlemskap. Junior är en person t o m det 
kalenderår hon/han fyller 18 år. Familjemedlem är en person boende på samma adress som en seniormedlem. En form för 
introduktionsmedlemskap finns. 
I Ridverksamhetsförening är medlemskap som kan sökas Ridverksamhetsmedlem senior eller -junior. RV-junior är en person 
t o m det kalenderår hon/han fyller 18 år. Samt ordinarie senior och juniormedlemskap. 
Endast medlemmar med ordinarie medlemskap kan tävla vid officiella tävlingar. 
Enskild medlem som uppträder uttalat illojalt eller aktivt motarbetar förbundet kan varnas och/eller uteslutas efter beslut 
av förbundsstyrelsen. Medlem kan överklaga ett sådant beslut till riksmötet. Lokalförening eller Ridverksamhetsförening 
som bedriver en verksamhet som står i strid med förbundets målsättning och regler kan varnas och/eller uteslutas efter 
beslut av förbundsstyrelsen. Medlem, lokalförening eller Ridverksamhetsförening kan överklaga ett sådant beslut till 
riksmötet. 

 
Motivering 
Det blir allt mer nödvändigt att tydligt markera mot alla former av diskriminering i samhället i stort. Det är 
därför nödvändigt att som förbund tydligt markera att så länge man stödjer förbundets och dess föreningars 
verksamheter är man välkommen som medlem oberoende av var man kommer ifrån, vilken sexuell läggning 
man har eller vilken kulturell eller etnisk bakgrund man har. 
 
Styrelsen föreslår 
att motionen bifalles 
 
Motivering 
Inga ytteliggare kommentarer förutom det som motionen åberopar 

 
MOTION nr 5, ungdomssektionen genom ordf. Tanja Zabel  
Förslag 
Att regeln som gör att ekipage är tvungna att uppnå kvalpoängen två gånger ska ändras så att man återigen 
bara behöver uppnå kvalpoängen en gång. 
 
Motivering 
Den nya regeländringen innebär att det kommer bli både dyrare och svårare att kvala till SM. Hästarna kommer 
behöva hållas på topp under en mycket längre period vilket ofta inte gynnar resultaten som görs senare under 
säsongen och vissa kommer inte längre ha råd att försöka kvala till SM. 
 
Styrelsen föreslår 
att motionen avslås 
 
Motivering 
2013 hade TS ett förslag till tävlingsmötet att genomföra att man ska kvala två gånger till SM. Detta beslutades 
då att genomföras fr o m 2015, vilket genast informerades om på hemsidan 
Bakgrund till förslaget: Det har länge varit så att många startande på SM ej når upp till kvalpoängen igen på SM. 
På SM 2013 gällde det mer än 50% av ekipagen. Dvs på SM är det mer än halva startfältet som får poäng lägre 
än vad kravet är för att man ska få starta på SM. Det är för stort antal. Vi vill genom det nya förslaget få 
ryttarna bättre förberedda inför tävlandet på SM, samt få ett rättvisare system. 
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MOTION nr 6, Vestur Barbro Bäckström  
Förslag 

1. Arbeta fram ett bra förslag på fast ordningsföljd för regionala och nationella tävlingar. Mycket onödig 
tid läggs ner i många klubbar inför varje tävling för att hitta en bra lösning. 

2. Ersätt hästägarförsäkran med en ruta att sätta kryss i på anmälan. Där bekräftar hästägaren att hästen 
varit frisk och inte har varit i kontakt med sjuka hästar tre veckor innan tävlingstillfället. Samma text 
som vi i dag har på hästägarförsäkringen. Ridsportförbundet har ett liknande system. 
 

Motivering 
Ersätta hästägarförsäkran enligt vårt förslag, samt att göra ev. förändring på anmälningsblanketten. 
 
Styrelsen föreslår 
anses besvarad 
 
Motivering 
Svar på fråga 1: En tidsplanering för nationella tävlingar finns och kommer att skickas ut från TS. 
Svar på fråga 2: Angående hästägarförsäkran så föreslå vi att TS får i uppgift att utreda möjligheten i detta. 

 
 
Övrig information (punkt y på dagordningen) 

 

Mötets avslutande (punkt z på dagordningen) 

 
 


