Protokoll - Södra Sallerups Ryttarförening
Mötesdatum: 2017-02-26 Fridentorp kl.16,00

Närvarande (markerade med X efter namn
Carola Granström X
Martina Nilsson X
Jan Hultgren X
Maria Asklund X
Marianne Andera
Susanne Lindqvist
Anders Eweström X
Emma Asklund
Susanne Wessman X

Dagordning:
1) Mötet öppnas
2) Godkännande av föregående
protokoll
3) Val av sekreterare & justerare
4) Godkännande av dagordning

Beslut:
Mötet öppnades av ordförande
Föregående protokoll godkändes
Sekreterare: Susanne Wessman
Justerare: Jan Hultgren
Dagordning godkändes

5) Åtgärdslistan /
Föregående protokoll
6) Ekonomi
7) Medlemmar

8) Tävling

Alla medlemmar har fått välkomstbrev
och informationsbrev, samt blivit
tilldelade nya medlemsnummer.
Anläggningskortet – Om din häst av
någon anledning avlider i januari resp
juli (gäller ½-års kort) återbetalas
avgiften för detta om man så önskar, det
kan även överlåtas om man skaffar sig
en ny häst.
Carola meddelar Ingrid H på MR om att
vi inte kommer att vara medarrangörer
på Ribbantävlingen i år. (gemensamt
beslut från TK)
Martina tar på sig att uppdatera FB om
medlemmarnas tävlingsresultat.
MRCO behöver en kontaktperson från
SSRF till hopptävlingen på ribban.
Fler i TK behöver behörighet i TDB,

Carola kontaktar Vips.
US har planer på en Pay and Ride v.14
el v.15. Vi föreslår v.15
Dressyrtävling 22-23/4 v.16 –
Propositionen är ute
Hopptävling 6-7/5
US vill ha en Pay & Jump veckan efter
hopptävlingen
Preliminärt att ha öppen bana med
bokningskrav veckan innan
hopptävlingen
Louise A ansvarar för att få spridning
om våra tävlingar på sociala medier
Diskussion i TK om det finns möjlighet
till någon form av belöningssystem för
att få funktionärer att ställa upp
Diskussion i TK även om att sänka
rabatten för våra medlemmar från 90%
till 50% vid hemmatävlingar

9) Anläggningen

Carola mailar medlemslista till TK med
kontaktuppgifter så att den finns
tillgänglig när man vill få tag på
funktionärer
Ridhusbotten är avvägd och flis är
beställt. Carola ringer och kollar när det
förväntas levereras.
Gruspaddocken kommer att
ogräsbekämpas av Utetjänst och
sladdas nu till våren för att den skall
återgå till sin ursprungliga storlek, alltså
dubbelt så stor som den är nu.
Gräsbanan behövs dressas, Martina
kollar med Jägersro om material till
detta. Carola kollar med Utetjänst om de
utför ”dressning”.
Klippning av otillgängliga gräsområden Susanne W kollar om Kvarnby Golfklubb
har möjlighet och kan ge ett

kostnadsförslag.
Kanterna i ridhuset måste krattas ner
kontinuerligt. Som tidigare så kommer
en lista att sättas upp där man kan
skriva upp när man har krattat en bit.
Anders fixar dörren i hörnan i ridhuset
som är sönder, detta kommer att fixas
innan dressyrtävlingen.
Anders pratar även med Erik om
plyfabrädan som är sönder
Klippning av gräsbanan, Carola tar
kontakt med kommunen och kollar upp
när gräsbanan börjar klippas och vilka
veckor de gör detta (görs varannan
vecka)
Carola pratar med Erik om den nya
harven som skall köpas in, går den att
använda även till fiberunderlag.
Angående miljöförvaltningen och
avloppet: Anders gedigna arbete och
utredning fortskrider.

10) Utbildning

Anders har lokaliserat
belysningsproblemet och fortsätter med
arbetet. Lampor till paddocken ännu inte
inköpta.
SISU-grupperna är klara för VT-17 och
böckerna är utdelade till de större
stallarna. 1 uppsättning kommer att
finnas till utlåning i klubbrummet,
tillsammans med en lista att skriva upp
sig på vid lån av dessa. Alla kommer att
få mail om vilken grupp man tillhör.
Jenny Kryhl är anmäld till en kurs för
utbildning av Grönt kort utbildare.
9/4 är det miljöträning med Berit
Andersson, mer info kommer
Maria Sundin är planerad till slutet av
mars.
Clinics skall vara mer tillgängliga för icke
medlemmar, vi skall bli bättre på att

11) Ridhusen

göra oss hörda utåt när vi har clinics på
gång.
Lilla ridhuset Eftersom tömkörning/longering och lös
häst endast är tillåtet här, så är det först
på plats som har förtur oavsett vad du
gör med din häst.
Stora ridhuset När det inte är fri hopptid är bommar
endast tillåtet i halva ridhuset och det är
bara tillåtet att använda pottorna inte
sockerbitarna.
Gäller även vid privat träning.
Privat hoppträning är endast tillåtet när
det är fri hopptid, utanför dessa tider har
andra ekipage rätt att neka till hoppning
även om dessa ekipage kommer till
ridhuset efter att man byggt hinder.
Styrelsen fastslog att beslutet om att
hinderna skall vara framme torsdag –
söndag en gång i månaden kvarstår.
Rolands grupp plockar fram och Jennys
grupp plockar bort. Dock blir det en liten
ändring av tiderna som är hoppfria
under dessa tillfällen. Tiderna som gäller
är: Fredagar 16,00 – 17,30
Lördagar 13,00 – 15,00
Söndagar 09,00 – 12,00

12) Övriga frågor

Under bomträningen mellan kl.11,00 –
13,00 för Jenny Kryhl varannan lördag,
kommer ridhuset framöver att vara
bokat.
Våra värdegrunder skall läggas ut på
hemsidan. Marianne skriver ihop något
fint.
Möte med Malmö Viltvårdförening 27/2,
Carola går
Malmö Brukshundsklubb vill låna stora
ridhuset, Carola för dialog med dem om
vad de har för önskemål och så får vi se
om vi har möjlighet till det
VA-syd tömmer avloppet v.42

13) Nästa möte

Sponsorer – Carola kollar hur det
regelmässigt ligger till med sponsorer
och hur stor logga man får ha på
schabraket.
Söndag 26/3 kl.16,00

14) Mötet avslutas

Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet:

Justeras:

Susanne Wessman

Jan Hultgren

