
   Protokoll - Södra Sallerups Ryttarförening 
   Mötesdatum: 2017-10-22 Fridentorp kl.16,00 
 
   
 

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

 

6) Ekonomi 
 

Fortsatt god 

7) Medlemmar 
 

I dagsläget 129 st 

8) Tävling 
 

Dressyrtävlingen blev åter en lyckad 
tävling med mycket beröm från både 
ryttare och domare. Trevliga 
funktionärer, bra service i kafeterian och 
välorganiserat. Intäkten blev 8794:-  
 
Några punkter att tänka på till nästa 
tävling: Klockan måste upp och 
bokstaven C måste vara synlig (gäller 
vid lång bana) 
 
Domartornet behöver fixas till så att man 
kan stänga porten bakom. 
 
Det är ok med ”elstängselband” som 
avspärrning vid tävling, tex vid 
framhoppningen. 

9) Anläggningen Mittenlampan i paddocken är bytt till en 



 50W. Bra om alla hjälps åt att titta om vi 
tycker det är tillräckligt, om ja så byter vi 
ut de andra också. 
 
Anders och Jan har fixat taket på 
domartornet vid gräsbanan. 
 
Maria A och Marianne har målat väggen 
på klubbhuset. 
 
Fixardagen flöt på bra, vi snyggade till 
inför dressyrtävlingen 
 
Bevattningen måste minskas i ridhuset, 
underlaget börjar bli för blött, Anders tar 
upp det med Erik. 
 
Vi pratade om att ev.bygga ut 
paddocken utanför ridhuset, Carola tar 
in offert. 
 
Behöver vi se över underlaget i ridhuset, 
behövs det mer flis? Marianne beställer i 
så fall.  
 
Anders för dialog med Erik och Patrik 
om harvningen, det bör harvas i olika 
riktningar. 

10) Utbildning 
 

TDB och tävlingsledarutbildningen var 
mycket bra. 
 

11)  Ridhusen 
 

Hundklubben har ställt fråga om att hyra 
lilla ridhuset några dagar i veckan, 
Carola har bett om mer info, vilka dagar 
och tider. Frågan bordlägges till vi fått 
mer info 
 
Vi fick frågan om att hyra ut stora 
ridhuset varannan onsdag 17-20 för 
organiserad hoppträning. Enhälligt 
beslut om att det inte är möjligt i dagens 
läge. 

12)  Övriga frågor 
 

Vi har en Pay & Jump den 19/11 
kl.10,00. 
 
5 avhopp i TK till nästa år, vi behöver 
leta efter ersättare. 
 
Ordförandeträff i Flyinge den 23/10, 
Carola kommer att deltaga. 



 
Maria O slutar som webansvarig till 
årsskiftet, Emma A fick frågan om hon 
vill ta över efter Maria och har lovat att 
återkomma med besked. 
 
WE som Carola höll i var mycket 
uppskattad. 
 
Inte många tips som kommit in till 
julshowen. 

13)  Nästa möte 
 

Söndagen 26/11 kl.16,00 

14)  Mötet avslutas Ordförande avslutade mötet 
 
Vid protokollet:            Justeras: 
 
Susanne Wessman            Jan Hultgren  


