Protokoll Södra Sallerups Ryttarförening
Mötesdatum: 2016-06-08 kl 18:30 Fridentorp

Närvarande (markerade med X efter namn
Helena Ageland x
Maria Asklund
Jan Hultgren x
Anders Eweström x
Carola Granström
Emma Asklund x
Marianne Johannson x
Ann-Sofie Hansson x
Marianne Larsen
Dagordning:
1) Mötet öppnas
2) Godkännande av föregående
protokoll
3) Val av sekreterare & justerare
4) Godkännande av dagordning

Beslut:
Mötet öppnas av ordförande
Föregående protokoll
Sekr. Ann-Sofie
Justerare Jan
Dagordning godkänns

5) Åtgärdslistan /
Föregående protokoll

Belysning/elektriker: Anders kommer att
kontakta en El-firma för åtgärd av
utebelysningen i Augusti.

6) Ekonomi

Inget nytt: För att säkerställa att fakturor
som inkommer via mejl kommer till
kassören i tid kommer Carola att
bekräfta mottagandet.
1 ny medlem som ska träna för
Catharina Ahlmroth, ej uppstallad i S
Sallerup.

7) Medlemmar

8) Tävling

Stor besvikelse över att vi fått ställa in
våra tävlingar. Vi diskuterar upplägg
inför nästa år samt hur vi kan göra våra
tävlingar mer attraktiva. Vi ska testa att
ändra framridning/framhoppningen och
om vi kan använda oss av vår grusbana.
Planerade för Pay and Jump
/klubbmästerskap inomhus hoppning v.
36 och för en lokal dressyrtävling v. 37
som ev. inleds med öppen bana på
lördagen för våra medlemmar.
Medlemmarnas synpunkter och tankar
kring dessa förslag efterfrågas i nästa
medlemsbrev. Vi behöver fler som
hjälper till med planering och

förberedelser inför tävlingar.
Medlemmarna kommer erbjudas delta i
lagtävlingar under hösten.
Dressyr. Knockout LB med final v 45
Hoppallsvenskan div 2 omg 1 v 38, omg
2 v 41 final v 44. Sista anm 30/6 snabba
puckar att anmäla om intresse finns.
9) Anläggningen

Fixardag 29/5 fick ställas in pga för få
deltagare.
Klippning av gräs med röjsåg utmed
tävlingsbanan beslutas att genomföras
innan september i år för att underlätta
underhålla av staket och banan inför
våren. Helena kollar om
fritidsförvaltningen kan åta sig detta
annars blir det anläggningsgruppen som
får utföra denna åtgärd. Ok att hyra fler
röjsågar.
Beslut om att grusbanan skall
återställas till fullgod storlek dvs harvas
upp under sommaren för att till vår pay
and jump 11/9 vara framridning.
Uppdragen ges till anläggningsgruppen
genom Anders.
Lilla ridhuset behöver målas om, Helena
hör med kommunen om de kan
ombesörja det åt oss. Om inte kommer
Anders begära in offerter på arbetet.
Hinder kommer att finnas tillgängliga för
medlemmar att använda på gräsbanan
under Juni och augusti. Plockas undan
efter varje gång.

10) Utbildning

Mentalträning, återkoppling med mycket
positiva omdömen.
Mycket utb planeras till hösten däribland
finns önskemål om att ordna tvådgrs
hoppclinic med Maria Sundin och/eller
Hannes Melin.
Paulinda Friberg är tillfrågad om att ev
hålla clinic . (dressyr)
Berit kommer att ha miljöträning.
”1.a hjälpen” för häst föreläsning.
Datum kommer längre fram

11) Övriga frågor
Medlemsmötet 15/5, god uppslutning 25
st.bra diskussioner, styrelsen fortsätter
diskussioner kring våra ridhusavg.
Varje enskild styrelsemedlem ska till
nästa möte ha ett förslag på avgifter
med att presentera och diskutera kring.
Anders undersöker och försöker teckna
nytt Internet abonnemang.
Nästa medlemsmöte beslutas 5/9 18:30
på Fridentorp. Cafegruppen kommer att
tillfrågas om att fixa fikan.
12) Nästa möte

Föreslås 160807 kl 17:00 Fridentorp

13) Mötet avslutas

Ordförande avslutar mötet

Vid protokollet:

Justeras:

