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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 
  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: Emilia Sahlén 
Justerare: Jan Hultgren 
 

4) Godkännande av dagordning 
 

Dagordning godkändes 

5) Åtgärdslistan / 
Föregående protokoll 
 

Jenny återkommer om plasthinder och 
dressyrprogram inplastade i ridhuset. 

6) Ekonomi 
 

Sammanställning på dressyrtävlingen 
kommer  

7) Medlemmar 
 

99 medlemmar sedan Carola kollade 
sist men nu är vi över 100 st   

8) Tävling 
 

Känns jättebra med den nya 
tävlingskommittén!  
 
Info om vad som hände på 
tävlingsfördelningsmöte i Flyinge den 
24/4 – Pia Hantoft 
Bland annat; 
 

• SSRF kommer att ha en 
deltävling i Seniorcupen den 8-9 
sep– tävlingen är öppen för 40 år 
och över som inte tävlat på viss 
nivå. 

 
 

• Destination häst – v.28-30 mkt 
marknadsföring finns under 
dessa veckorna om klubben vill 
göra något.  



 
Annan tävlingsinfo: 
 
Pay & Jump 19/5 på gräsbanan, 
kl.10.00 bygga bana, kl. 12.00 börjar 
P&J. vi har samtidigt tävling om finaste 
hindret på banan. 
Marianne lägger ut det på FB.  
(dela gärna för varje delning ger det 
ungefär 200 views)  
 
Hinderna kan vara kvar till veckan efter 
på banan sedan utvärdering hur banas 
skick är. 
 
Anders kör med motorsågen på 
gräsbanan och vi andra städar upp 
grenarna.  
 
Funktionärer till Ribban är på gång. Vet 
inte hur det ser ut i nuläget. Susanne W 
kollar.  
 

9) Anläggningen 
 
 

Vi kommer kalla på ett medlemsmöte till 
hösten där vi har workshop med vem 
som ska sköta vad på anläggningen 
(istället för få för mkt på fixardagar). 
T.ex dela in det i zoner i varje stall som 
tar ansvar för att det ska göras.  
Datum för detta bestäms på nästa möte. 
 
Göra skylt till nästa fixardag att skriva ut 
att hänga upp i stallarna, fixar Emilia till 
nästa gång. 
 
Ljusrör inköpta, någon gång i juni 
försöker vi sätta upp dessa i stora 
ridhuset (behöver lift). Behövs även till 
paddocken.  
 
Paddockbidragen börjar ticka in tack 
vare Marianne otroliga engagemang. 
Förhoppningsvis kan klubben sätta 
igång i juni. Då samlar vi folk via fb och 
hemsidan. 
 
Nya skyltar på anläggningen är också 
Marianne på gång med.  
 

  



10)  Ridhusen / Ridbanorna 
 
 

Vi har diskuterat detta med hopptider 
och styrelsen erbjuder fler fasta 
hopptider:   
 
Mån 8-10 
Ons 12-14 
Fre 13-15 
 
Skylt : plocka bort pållens bajs på ett 
uppmuntrande sätt (ej uppmanande)  
 
Ringklocka ut från stora ridhuset till 
ridpaddocken skulle behövas för att inte 
skrämma hästarna som rids i 
paddocken. Kanske går det att använda 
klockan som är där redan? 
 

11)  Utbildning 
 

Utbildningsweekend med Daniel Nilsson 
är i full gång.  
Jenny ser på möjligheterna om en 
fortsättning. 
 
Ridläger i sommar med Jenny Kryhl 
kommer att köras, en mer avancerad 
och en för yngre medlemmar.  
 
Grönt Kort kurs kommer också att köras 
i sommar.  
 
WE träning – Carola på gång. 
 
Framtidens ledare – ingen har nappat 
ännu. 
 
Första hjälpen för ridsportsolyckor finns i 
maj, kostar 1400 kr.  
 
Första hjälpen för häst hade varit bra – 
Maria kolla upp det. 
 

12)  Övriga frågor 
 

Niklas från modellflygplansföreningen 
kom och vi fick beskriva hur vi upplever 
flygningarna. Niklas ska prata med 
kommunen om att sätta upp snöpinnar 
för att lättare att kunna följa vägarna när 
de flyger.  
De har fått nytt arrende sedan förra året, 
kanske är det därför detta har blivit 
värre.  
 



Ett informationsmöte mellan 
föreningarna kanske skulle behövas för 
att få mer förståelse. 
 
Gällande styrelsemejlen som kommer till 
alla i styrelsen: Carola svarar på alla 
mejl – annars delegerar hon via 
mejlutskick till utvald.  
 
Klubbjackor – läge att gå ut med ny 
förfrågan. Maria tar med sig en katalog 
till nästa möte. De som tävlar kan få 
rabatt men då ska de ha på sig på 
tävlingen.  
 
 

13)  Nästa möte 
 

3 juni kl.16.00 

14)  Mötet avslutas Ordförande avslutade mötet 
 

 
Vid protokollet:            Justeras: 
Emilia Sahlén            Jan Hultgren  


