Dagordning Södra Sallerups Ryttarförening
Mötesdatum: 2018-08-05 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 X
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

Godkänt

6) Ekonomi

Inget att ta upp

7) Medlemmar

Tillkommit någon, återkommer nästa
möte om exakt antal.
Ribban – Tisdag 7/8 kväll hjälps behövs.
Vi har fått sjukdom vid pass till ribban
den 9/8 som vi behöver få in en ny.(står
på FB)
Örs har hoppat av.
Pengar för eventet kommer att komma
in, exakt hur mkt vet vi inte.

8) Tävling
Inkommande punkt:
• Lag tävlingarna – vilka
tävlingar har vi hos oss
och vilka kan vi inte ha?
Lagschabrak?

Sekreterare: Emilia Sahlén
Justerare: Jan Hultgren

P&R – SSRF gick jättebra igår. Dock
tufft med få funktionärer. Möjligtvis så
var det för lite information om att
funktionärer saknades.
För att orka med i fortsättningen (2019)
så är förslaget från tävlingssektionen, en
hopp och en dressyrtävling om året.
Och några P&J och P&R.
Motsvar från styrelsen: Styrelsen vill att
vi satsar på att fortsätta ha 2 tävlingar

på våren och 2 tävlingar på hösten.
Personer i styrelsen hjälper till att jaga
funktionärer.
Det behövs ett extra möte m styrelsen
inför hopptävlingen den 8-9 september.
Beslut: TK kallar på ett möte ganska
omgående.
I TDB finns där ett 50 tal som har SSRF
som sin klubb men de har inte betalt in
sin medlemsavgift. Detta ska
undersökas närmare. Troligtvis så tävlar
de inte längre och de ligger kvar i
databasen.
Lag tävling – 27-28 oktober dressyr
(knock out) SSRF – Skabersjö o Torn
kommer hit.
Hoppning Senior Cup 8-9 september på
SSRF.
Lagschabrak –Emilia tar pucken.
9) Anläggningen
Inkommande punkt:
• SSRF skylt till
ridhusväggen mot
parkeringen – Marianne
kollar offerter
• Fixar dagar till höst – vad
behöver ordnas till P&R
och P&J i aug och tävling i
sep?

10) Ridhusen / Ridbanorna
Inkommande punkt: ´
• Status paddock

SSRF skylt - Skylt cirka 2x2 meter och i
aluminium. Pris omkring 5.000 kr. Flera
offert finns, bästa pris kommer väljas.
Fixardagar i höst – 25/8, 1/9.
Marianne gör lista och skickar till
styrelsen som kompletterar. Info om
detta läggs på FB och hemsida inom
kort. Emilia gör skylt till stallarna och
ridhuset.

Status paddock – det är inte harvat
ännu och behöver kanske vattnas mer.
När detta sker vet vi inte just nu. Info om
hur vi ska gå in i ridhus och använda
grindarna kommer innan paddocken
öppnar på hemsida o FB.
Det behövs två olika filter till vattningen
– ett till paddocken och ett till ridhuset.
Sedan är det staket som ska upp i
paddocken bakom Fridentorp. Carola

kollar upp detta.
11) Utbildning
12) Övriga frågor
Inkommande punkt:
•

Klubbkläderna – när är de tillgängliga?
Och när lägger vi ut information och hur
gör vi med beställningarna av kläderna?

All info om klubbkläderna kommer ut på
FB och hemsidan.

13) Nästa möte

6/9 kl.18:00

14) Mötet avslutas

Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet:
Emilia Sahlén

Justeras:
Jan Hultgren

