
   Protokoll - Södra Sallerups Ryttarförening 
   Mötesdatum: 2017-03-26 Fridentorp kl.16,00 
 
   
 

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

1) Mötet öppnas 
 

Mötet öppnades av ordförande 

2) Godkännande av föregående 
protokoll 

Föregående protokoll godkändes 

3) Val av sekreterare & justerare 
 

Sekreterare: Susanne Wessman 
Justerare: Jan Hultgren 

4) Godkännande av dagordning 
 

Dagordning godkändes 

5) Åtgärdslistan / 
Föregående protokoll 
 

Åtgärdslistan / föregående protokoll 
godkändes 

6) Ekonomi 
 

Carola gick igenom ekonomin. Pärm 
finns hos henne om det är något man 
vill titta på. 

7) Medlemmar 
 

I dagsläget är vi 101 medlemmar, varav 
3 stödmedlemmar. Förslag om att detta 
skall uppmärksammas på FB togs upp. 

8) Tävling 
 

- TK fick beviljat inköp av nya 
plastblommor att ha vid tävlingarna, 
Louise A och Susanne W handlar 
dessa. 
- Det är många anmälda till vår 
dressyrtävling, LB1 för häst ökas från 20 
till 40. 

9) Ungdomssektionen - 14/4 ordnar Ungdomssektionen 
programridning med möjlighet att bli 
filmad. 

10) Anläggningen 
 

- Jan H fixar en manual på hur tekniken 
fungerar, ljud och tidräknare. 
- Kommunen kommer att vertikalklippa 
gräsbanan, Erik gödslar och ringvälter 
densamma. 
- Fixardag blev fastställd till den 17 april 
kl.10,00. Kommer ut på FB och 
hemsidan. Förslag på vad som behöver 



åtgärdas på anläggningen mailas till 
Carola som sammanställer en lista och 
därifrån ser vi vad som skall prioriteras 
att göra på fixardagen. 
- 2 nya skottkärror skall inhandlas, 1 till 
gruspaddocken och 1 till parkeringen. 
- Martina N fixar ny grill. 
- Marianne A kollar inköp av bord och 
bänkar. 

11) Utbildning 
 

- Emilia Sahlén tipsade om läroböcker 
till nästa SISU-termin, ”hantering av häst 
mm”.  
- Grönt kort utbildning planeras i maj. 
- Kursen för Jenny K är flyttad. 
- Marianne A har förslag om att ordna 
ett ”summercamp” under 1 vecka med 
lite olika tränare. Skall vara öppet för 
alla även icke medlemmar. Önskar 
förslag på datum och lite tränare man 
kan boka in. Diskussion även om att 
kunna lösa någon form av tränarkort 
gällande denna veckan. 
- Ny omgång av WE planeras 
- Löshoppning planeras i maj 
- Utbildning för första hjälpen för häst 
önskas. 

12)  Ridhusen 
 

- Förslag om att lägga ut träningspass 
utifrån böckerna vi har i SISU-
grupperna, då de senaste böckerna 
innehåller övningar med mycket 
bommar och banor. Träningarna är 
öppna för alla medlemmar. 
- Dressyrbanan skall stå framme från 
14/4 tom 17/4, plockas ner på 
fixardagen. 
- Önskemål om inköp av koner. 
- Fler fria hopptider önskas. 
- Påminnelse skall gå ut till 
medlemmarna om att bommar endast 
får förekomma i halva ridhuset utanför 
de fria hopptiderna, gäller även vid 
privatlektioner. Undantaget om ridhuset 
är bokat. 

13)  Övriga frågor 
 

- Diskussion om att lägga ut 
terränghinder vid gruspaddocken. 
- Martina beställer 2 st 
förstahjälpentavlor, 1 till läktaren och 1 
vid toaletterna. 
- Vem svarar på mail?  
Marianne A svarar på mail gällande 



utbildning.  
Carola G svarar på övriga mail, i annat 
fall ber hon någon annan i styrelsen 
svara. 

14)  Nästa möte 
 

Måndagen 17/4 kl.14,00 

15)  Mötet avslutas Ordförande avslutade mötet 

 
Vid protokollet:            Justeras: 
 
Susanne Wessman            Jan Hultgren  


