Dagordning Södra Sallerups Ryttarförening
Mötesdatum: 2018-06-03 Fridentorp kl.16,00

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

Jenny – plasthinder offert – ej kommit in
ännu

Sekreterare: Emilia Sahlén
Justerare: Jan Hultgren

Klockan fungerar nu på insidan av
ridhuset. Ska fixas så det inte är
provisoriskt (med nytt band)

6) Ekonomi

Dressyrtävlingen och P&J har gett ett
plus i kassan! Även öppen bana, både
dressyrstaket och hoppning på
gräsbanan.

7) Medlemmar

98 kvinnor och 6 män, 104 stycken

8) Tävling

MRCO –
Det kommer att delas ut pengar till
klubbarna som finns på TDB. När vet vi
inte i nuläget.
Ett barncancer hinder ska beställas och
kostar 14.000 kr. Detta kommer att tas
från gemensamma TDB kontot.

Inkommande punkt:
•

•

Lag till hösten

Tävlingen på ribban

MRCO Ribban- 5-12 augusti ska SSRF
ha ansvar för framridningen/ringmaster

på hopptävlingen den 8-11/8. SSRF ska
även se till att dressyrstaketet och
framridningshinderna och krattor mm. är
på plats.
Lag till hösten
- Ett ponnylag hoppning Div. 2 (Jenny Kryhl)
- Knockout dressyrlag – (Marianne
A)
- Seniorlag
Schabrak med logga – hopp/dressyr
- Kollar upp priser och rabatter
Granngården (Emilia)
Invigningstävling i höst när paddocken
är klar – förslag P&R eller
Knockoutdressyr.
9) Anläggningen
Inkommande punkt:
•
•

Outdoor horsepower
Nya skyltar

Outdoor horsepower är uppdelat i 5
delar:
- Allt ska bort, staket och
betongplattor.(ska till andra
utebanan). Den 17/6 kl 9.00
skickar vi ut till föreningen om att
hjälpa till att ta bort detta.
- Markanläggning, v.25
- Sätta nytt staket
- Bevattning – Anders kollar med
Erik om hur det fungerar idag
med regnvattnet.
- Belysning
Marianne/Emma lägger ut information
på FB/hemsidan om att ridbanan är
stängd från den 15/6 och hela v.25 och
det är rörigt på plats med maskinerna.
Även lilla ridhuset får flis då.
Nya skyltar är utsatta runt i området.

10) Ridhusen / Ridbanorna

Avspärrning gräspaddock sönder –
jenny återkommer om vad det är

Inkommande punkt: ´

Sandhög finns att fylla i kaninhålor.

•
•
•

Avspärrning gräshage sönder
Grus liggande att fylla i kanin hål
Bolla idéer på hur vi ska lyckas få fler o
hjälpa till när hinderna ska plockas bort

Ska man ha tillträde och hoppa på
gräsbanan så måste samtliga
medlemmar som hoppat hjälpa till att ta

•
•

efter öppen bana.

Utökade hopptider (igen)
Jennys ridläger

bort hinderna när det är dags. Tid ska
meddelas på hemsidan och fb.
Ridläger tiderna (v.28 och v.29) skickas
till styrelsen för godkännande (senast 2
veckor innan) och så lägger styrelsen
upp det på hemsidan/FB.
Vi har sett över de utökade hopptider
igen och efter önskemål har vi
modifierat. De kommer på hemsidan
och FB.

11) Utbildning

Grönt kort kurs – Vilket datum blir det
och är det någon som anmält sig? –
Jenny Kryhl svarar nästa gång (ej med
på mötet).
Sitsträning – kanske till hösten?
Lärogrupper till höst – Maria funderar

12) Övriga frågor
Inkommande punkt:
•
•

SSRF-kläder
Nytt arrende avtal

SSRF – kläder
- Jacka
- Väst
- T-shirt
Emma skickar länken med förslag till
styrelsen och senast den 10/6 ska
styrelsemedlemmar hör av sig till
Emma.
Nytt arrendeavtal från Tekniska
nämnden. 8.100 kr om året ska detta
avtal kosta.

13) Nästa möte

1 juli kl.16.00
5 augusti kl. 16.00

14) Mötet avslutas

Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet:
Emilia Sahlén

Justeras:
Jan Hultgren

