Dagordning Södra Sallerups Ryttarförening
Mötesdatum: 2018-11-08 Fridentorp kl.18,00

Närvarande (markerade med X efter namn
Carola Granström
Emilia Sahlén X
Jan Hultgren X
Maria Asklund X
Marianne Andera
Jenny Kryhl X
Anders Eweström X
Emma Asklund
Susanne Wessman X

Dagordning:
1) Mötet öppnas

Beslut:
Mötet öppnades av ordförande

2) Godkännande av föregående
protokoll
3) Val av sekreterare & justerare

Föregående protokoll godkändes

4) Godkännande av dagordning

Dagordning godkändes

5) Åtgärdslistan /
Föregående protokoll

Godkänt – punkt med dressyrträning för
1-2 personer med headset måste pratas
igenom igen på nästa möte.

6) Ekonomi

Inget att ta upp

7) Medlemmar

Inget att ta upp

8) Tävling

klubbtävlingarna d 17/18 nov

9) Anläggningen

Djupharva – 12 ggr om året. Jörgen tar
ca 500 kr per timme. Kanske kan vara
en lösning?

Inkommande punkt:
• Eriks traktor – ej
disponibel efter nyår

Sekreterare: Emilia Sahlén
Justerare: Susanne Wessman

Vanlig harvning – köpa en bättre
begagnad åkgräsklippare. Bör stå i
skjul. (KS maskiner i Svedala)
Hinton Golfbana – i kvarnby, kanske går
det att hyra hjälp?
Evert son vid kyrkan – kanske har han
något?

10) Ridhusen / Ridbanorna
Inkommande punkt:
•
•

Bomträning
Boka gruppträning för
dressyr (såsom det finns
för hoppning idag)

Vi provar att byta bomträning till jämna
veckor på lördagar istället för på ojämna
veckor.
Intresseanmälan till gruppträning för
dressyr. Hur många är intresserade?
Vilka tränare skulle vara intressant? Typ
fredag 17.00 eller varannan söndag kl
17. Carolas input innan vi går vidare
med detta.

11) Utbildning
•
•

Ryttarutveckling
Träning för ryttare

Jenny presenterade ryttarutveckling
som hon, Monika och Pia går på i
Flyinge.
Vid nästa möte presentera Jenny vad vi
kan göra på vår klubb med
ryttarutvecklingssatsatsningen.
Maria föreslog att vi skulle ha kunna ha
träning med övningar/utbildning för
ryttare. Det finns en möjlighet att vi kan
vara på Videdals GIF. Tränare saknas
dock.
Jenny kollar med Jessica/Flyinge om
hon skulle vara intresserade av träna
oss.

12) Övriga frågor
Inkommande punkt:
•

Instagram

Vi borde ha ett instagram konto. Maria
kollar med Emma om vi kan starta det
med SSRF facebook så vi kan använda
dem gemensamt om vi vill.

13) Nästa möte

2/12 18.00

14) Mötet avslutas

Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet:
Emilia Sahlén

Justeras:
Susanne Wessman

