
   Protokoll - Södra Sallerups Ryttarförening 
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Närvarande (markerade med X efter namn 
  Carola Granström X Martina Nilsson  
  Jan Hultgren X Maria Asklund  
  Marianne Andera X Susanne Lindqvist 
  Anders Eweström X Emma Asklund 
  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 
 

Vi tittade på 2017 års ekonomi – 
Eftersom vi var tvungna att betala en 
äldre avloppsfaktura blev vinsten inte 
lika stor som året före. 
Vi har två sparkonto – ett på 65,000:- 
och ett på 214,000:- 
 
Ola Nyberg från Malmö Kommun 
kontaktade Carola och ville ha kopia på 
försäkringsbrev och senaste låneavi, 
deras senaste uppdatering var från 
2010. Han tyckte vi betalade för hög 
ränta till banken med tanke på att de 
står i borgen för vårt lån. Han lyckades 
sänka vår ränta med 1% - Tack Ola 

7) Medlemmar 
 

I dagsläget är vi 75 kvinnor och 5 män. 
 
Vi konstaterade att vi behöver 
uppdatera informationen på hemsidan 
gällande medlemskap, ridhuskort och 
dagsbiljetter. Det verkar som att vissa 
tror att man får lov att provrida utan att 
betala något. Marianne, Carola och 
Emma skall se över hur detta kan 



förtydligas på hemsidan. 
8) Tävling 

 
Vi behöver fler medlemmar aktiva i 
tävlingskommittén annars kommer det 
att bli svårt att genomföra några 
tävlingar. 
 
Styrelsen har önskemål att genomföra 
en hopptävling ev. i juni och kommer att 
titta på möjligheterna att göra en sen 
anmälan. 

9) Anläggningen 
 

Anders och Marianne har träffat Magnus 
från Totalel på anläggningen för att titta 
över belysningen. Kostnaden för att byta 
ut alla armaturer i stora ridhuset hamnar 
på 230,000:-. Marianne kollar 
möjligheterna att söka bidrag. Inga 
beslut är fattade. 
 
Vi tittar även på möjligheten att bygga ut 
vår paddock till 29 x 65, väntar offert 
från de som vägde av ridhuset. Bygger 
vi ut den kan vi ha våra hopptävlingar 
där istället för på gräsbanan eftersom vi 
inte får några anmälningar till dessa 
tävlingar. Inga beslut är fattade 
 
Evert tittade även på underlaget i 
ridhuset. Han tycker det ser jättefint ut 
och att vi bara behöver uppdatera vart 
annat år så länge vi inte longerar där 
inne. Han säger att longering sprätter 
upp och flyttar det övre lagret av 
underlaget och då behövs det 
uppdateras 2-3 gånger / år. 
 
Eftersom klubbstugan är vitmålad och 
fräsch diskuterade vi att även fräscha 
upp putsen som går runt ridhuset med 
vit färg och att ev tvätta bort det som är 
grönt på fasaden. Gången mellan 
ridhuset och paddocken behöver också 
en uppfräschning – ta bort ogräset, 
lägga markduk och singel? 

10) Utbildning 
 

Sitsträningen för Bodil var mycket 
uppskattad. Intresse för att boka in flera 
finns. 

11)  Ridhusen 
 

Tömkörning – Sixten håller i tömkörning 
ca en gång i månaden – var fjärde 
lördag (jämna veckor). Styrelsens 
förslag är att ridhuset skall vara bokat 



för denna aktivitet mellan kl.08:00 – 
11:00. Och att träningen skall vara 
öppen för alla. Är man intresserad av 
denna träning kan man kontakta Jenny 
Kryhl – information läggs på hemsidan. 
Förslaget läggs fram till Jenny K och 
Sixten. 
 
Diskussion togs även upp om att avsätta 
tid för övrig tömkörning – där 
tömkörningsekipage har företräde 
framför ridande ekipage. Vilket i sin tur 
innebär att man inte får tömköra övriga 
tider om det finns andra ekipage i 
manegen. Omröstning på FB för vilka 
tider som passar bäst kommer. Det 
handlar om 1 gång var fjärde vecka 
(jämna veckor) Valet står mellan lördag 
08:00 – 10:00 eller 16:00 – 18:00 eller 
söndag 16:00 – 18:00 
 
Önskemål om en skylt att hänga upp på 
porten till stora ridhuset när ridhuset är 
bokat för aktiviteter. Som det är idag så 
missar en del att titta i kalendern och då 
underlättar det om det hängen en skylt 
på porten där det står att ridhuset är 
bokat. 

12)  Övriga frågor 
 

Sydantenn vill ingå ett nytt sponsoravtal 
på 3-år. Carola skickar faktura 

13)  Nästa möte 
 

Bestäms av tillträdande styrelse 

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


