
 

 
Referat av styrelsens telefonmöte den 25 juli 2019 
 
Närvarande: Christian Martinius, Johanna Svensson, Malin Alldén, Marlene Svanlund, Katarina 
Dahlman, Mikael Fält och Anders Norman. Samt Mikael Knap (adjungerad) och Lisa Olsson 
(adjungerad) 
 

 Mötet öppnades av vice ordförande Johanna Svensson. 

 Föregående protokoll gicks igenom och ej åtgärdade punkter skrevs ner. Det ska bland annat 
göras en intervju med Filip Wiebe för att marknadsföra gesällprovet och det ska kollas upp 
om det finns stipendier som hovslagare kan söka. 

 Anders Norman har kollat upp att föreningens verktygsförsäkring täcker ett värde 
motsvarande 150 000 kronor. Om försäkringen behöver användas ersätts verktygens 
marknadsvärde. 

 Lisa redovisar den ekonomiska rapporten och meddelar att det för närvarande är 484 
medlemmar. 

 Vid halvårsskiftet ser det ekonomiska läget rätt bra ut. SM och landslagsuttagningen har 
preliminärt gått minus, men årsmötet har preliminärt gått plus. 

 Det beslutas via ett AU-beslut att block 4 i fortbildningen genomförs med åtta deltagare. 

 Inför SM 2020 ska det tas fram en budget. 

 För EM 2020 finns det en ansvarsgrupp med Elin Bäcklund, Rickard Svärd, Magnus 
Smederöd och Fredrik Strange. Fyra personer från varje land ska få tävla. En logga har tagits 
fram och en ”reklamfilm” för EM 2020 är under produktion. 

 Michael Knap har gjort en planering, ett preliminärt program samt en budget för EFFA 
Educational Event. Alla deltagare ska få en namnbricka med namn och flagga. Det blir bland 
annat föreläsningar av Aksel Vibe och Simon Bodner, en tipspromenad med 10-15 frågor, 
tävlingar och clinics. 

 Höstmötet 2019 blir den 27-28 september på BYS i Skara. Dr Simon Curtis ska presentera sin 
avhandling. Ett extra allmänt möte för medlemmar ska hållas i samband med mötet, 
angående den av styrelsen föreslagna stadgeändringen. 

 Hittills har ett 35-tal medlemmar skaffat sig en inloggning på hemsidan. 

 Det ska kollas upp priser om eventuella granskar- och styrelsekläder med SM-tryck. 

 Det arbetas på en branschpolicy kring smittskydd. 


