Protokoll - Södra Sallerups Ryttarförening
Mötesdatum: 2017-09-10 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
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

LOK-stöd utbetalt 16352:-

7) Medlemmar

Bingoalliansen upphör 2018
Vi är nu uppe i 125 st medlemmar

8) Tävling

Vår P&J den 26/8 var uppskattad och
flöt på bra, den gav oss en intäkt på
3940:- i startavgifter.
Dressyrtävling 14-15/9 – Proppen är ute
i TDB och anmälningarna har börjat
komma. Även funktionärer har börjat
anmäla sig.

9) Anläggningen

Martina undersöker om det är ok att
spärra av framhoppningen med elband,
vi gjorde det på vår P&J och det var lätt
och smidigt att sätta upp.
Det blev stopp i avloppet, tömning av
brunnen och spolning av rören
genomfördes. Så nu fungerar det fint
igen.
Lilla toaletten är för tillfället avstängd, då
toalettstolen valt att strula. Anders E

10) Utbildning

håller på med detta.
Maria Sundin kommer den 25/9.
Marianne A önska få in tips på clinics
och gästtränare som vi skulle vilja se
hos oss.
Stor efterfrågan på Grönt kort kurs – vad
händer? Marianne skickar datumförslag
till Jenny Kryhl.
Carola håller i prova på WE den 23/9 914, gratis. Bjuder även in Kolböra som
tack för att de ställer upp med
funktionärer.

11) Ridhusen / Ridbanorna

12) Övriga frågor

24/9 – tävlingsledare- och
equipeutblidning för styrelsen och
tävlingskommittén.
Öppen bana – hur gick det? Martina
kollar upp hur många som anmälde sig
och hur stor intäkt det blev.
Dressyrstaketet kommer att stå uppe
7/10 – 11/10.
Årets julshow går av stapeln den 16/12.
Stall Solliden kommer att utmana de
andra stallarna att ha med något på
programmet. Vi skall annonsera på lite
olika FB-sidor bla
Fixardag den 8/10 kl.10-13 – fokus på
att snygga till inför dressyrtävlingen.

13) Nästa möte

Carola har inte hört något från
kaninhopparna angående erbjudandet
om att hyra lilla ridhuset.
22/10 kl.16,00

14) Mötet avslutas

Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet:

Justeras:

Susanne Wessman

Jan Hultgren

