
Protokoll allmänt medlemsmöte 2016-11-20
Plats: Fridentorp
Närvarande medlemmar 27 st

Dagordning:
§1 Mötets öpnande av ordföranden
§2 Ridhusavgifter inför revidering av dessa 2017. Synpunkter och förslag diskuteras
§3 Klubbens värderingar och visioner-Workshop tillsammans med Skåneidrottarna.
§4 Övriga frågor och info.
§5 Mötet avslutas.

Protokoll

§1 Ordförande Helena Agerland förklarade mötet öppnat.

§2 Ordförande redovisade styrelsens förslag om klubbens avgifter enl bil.1.
Beslut: detta var omröstning nr 2 i frågan och det beslutades att avgifterna enl bil.1 
kommer att gälla från 1/1 2017.

§3 Mari från Skånes idrottsförbund höll uppskattat föredrag/gruppövning
 om värdegrunder

§4 Balans och resultatrapport delades ut och geomgicks av Carola Granström.
Anders Eweström informerade om anläggningens status, bl.a om 
avloppshanteringen.
Marianne Andrea redogjorde för genomförda och kommande kurser och clinics
Fråga om dressning av gräsbanan, förslag framkom att det finns 
billigt material att köpa 
från Jägersro. Frågan lämnades till tävlingssektionen.

§5 Mötet avslutades av orförande och tackade för visat intresse.

Vid pennan

Jan Hultgren



Bilaga 1  
Medlemsmötet 160905 

 SSRF hösten 2016 
 

 

   
 

Styrelsens förslag till ändring av avgifter 2017.  

 

Medlemmarna får möjlighet att rösta för förändring eller bibehållen prissättning på 

medlemsmötet 5/9 samt vid ytterligare ett tillfälle under hösten 2016.                                
 

MEDLEMSAVGIFTER 

2016 2017 

Junior (tom 20 år) 300 kr  

Senior 350 kr 

Stödmedlem 150 kr 

oförändrade 

 
  

ANLÄGGNINGSAVGIFTER  

 2016 2016 2017 2017 

Typ Helår (1/1-
31/12) 

Halvår 
(1/1-30/6) 
(1/7-
31/12) 

Helår (1/1-
31/12) 

Halvår 
(1/1-30/6) 
(1/7-
31/12) 

Anl.kort, stora - 1 häst 2.750:- 1.650:- 2950:-  1850:-  
Anl.kort, stora - 2 hästar 3.630:- 2.145:- 3900:- 2500:- 

Anl.kort, stora - 3 eller fler 
hästar 

4.510:- 2.640:- 4950:- 3000:- 

Anl.kort, stora medryttare 1.100:- 660:- Tages bort Tages bort 

Anl.kort, lilla - 1 häst 750:-   850:- - 
 Dagsbiljett 
 Dagsbiljett icke medlem 

75:-/tillfälle   100:-
/tillfälle 
150:-
/tillfälle 

 
 

 Förslaget innebär att anläggningskorten är bundna till hästen. För att få rida på 

anläggningen krävs anläggningskort (stora eller lilla) på hästen och medlemskap (ej 

stödmedlem) på ryttaren. 
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