
   Dagordning Södra Sallerups Ryttarförening 
   Mötesdatum: 2019-05-05 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 
  Emma Asklund Sofia Kajrup X 
  Hanna Lindgren X 
    
 
    
 
Dagordning:             Beslut: 

1) Mötet öppnas 
 

Mötet öppnades av ordförande 

2) Godkännande av föregående 
protokoll 

Föregående protokoll godkändes 

3) Val av sekreterare & justerare 
 

Sekreterare:  
Justerare: Jan Hultgren 
 

4) Godkännande av dagordning 
 

Dagordning godkändes 

5) Åtgärdslistan / 
Föregående protokoll 
 

Elavtal – inte klart ännu 

6) Ekonomi 
 

 

7) Medlemmar 
 

 

8) Tävling 
 
Inkommande punkt: 
- P&R 6/6 

  
 

- Dressyrtävlingen den 27-28/4 
gick jättebra och kul med 
intervjuer från sydsvenskan 
och Hippson. 
 

- Nästa P&R är den 6/6, vi letar 
domare just nu.  
 



9) Anläggningen 
 
Inkommande punkt: 
 

• Låna hinder till träningsläger i 
sommar  

• Vindskiva/tak 
• pump 

 
 

- v.26- + måndagen v.27 
kommer Jenny K låna en del 
hinder till sina ridläger. Hon 
skriver ihop vilka tider som 
gäller till Carola. 
 

- Vindskiva på lilla ridhuset, det 
är ruttet och måste bytas. 
Någon gång under sommaren 
gör Anders och Jan detta.  

 
 

- Vattenpumpen börjar bli dålig, 
kostar cirka 10.000 kr att köpa 
en ny. Styrelsen beslutar att 
det är ok att köpa en ny ! Jan 
pratar med Erik om detta.   
 

 
10)  Ridhusen / Ridbanorna 

 
Inkommande punkt:  
 

• Kan vi lägga ut bommar på 
ridbanan där ute? 

• Vi behöver få klart staket på 
ridbanan bakom Fridentorp. 

 

- De finns i ladan just nu tills vi 
kan lägga ut dem på en bra 
plats där de inte förstörs av 
väder och vind.  
 

- Maria tar arbetsledarrollen 
som behövs för att bli klar 
med staketet till paddocken 
bakom Fridentorp.  

 
1. Inventering av staketet 
2. Byggdag 

 
 

11)  Utbildning 
 

• Förslag med clinic med Anders Eriksson 
– tömkörningskurs, 1-2 juni 
 

 
- Maria ber dem återkomma till 

hösten om förslag.  

12)  Övriga frågor 
Inkommande punkt: 
 

• Medlemsmöte 8/5 
 

- Medlemsmöte är på onsdag. 
Lägga ut info om detta. 
Avgifterna lilla ridhuset 
kommer att tas upp på 
medlemsmötet. 
 

13)  Nästa möte 
 

2/6 16.00  

14)  Mötet avslutas Ordförande avslutade mötet 
 

 
Vid protokollet:            Justeras: 
             Jan Hultgren  


