
   Dagordning Södra Sallerups Ryttarförening 
   Mötesdatum: 2019-01-03 Fridentorp kl.18,00 
 
   
 

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   
 
    
 
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 
 

Godkänt  

6) Ekonomi 
 

Inget att rapportera  

7) Medlemmar 
 

Carola skickar ut ett välkomstbrev till 
alla medlemmar som betalar in sina 
medlemsavgifter.  
 
 

8) Tävling 
Inkommande punkt: 
 

• Div III – anmälning? 
 

 
 

Dressyrtävling bokad i slutet av april. 
 
Div III – information skickas ut till 
medlemmar om intresse och bindande 
anmälan. Som lagledare anmäler Jenny 
kryhl sig.  

9) Anläggningen 
 
Inkommande punkt: 

1. Harvningen  
2. Vinterröjning 
3. Nytt fordon till harvning 
4. Lerig gång utanför ridhuset 

 
 

 
 

1. Harvningen – harvmatta är 
beställd och är på väg. 
Jörgen/Prydsholm kan tänka sig 
att djupharva, behövs antagligen 
någon gång om året.  

 
2. Vinterröjning – förfrågan är 

skickad till Jörge/Prydesholm 
 
 



3. Jan tar pucken att ringa och 
beställa en fyrhjuling.  

 
Vi lär upp 5-6 personer som att harva. 
Och alla som harvar kör olika rundor för 
att slita jämnt. Och harvningen kommer 
att annonseras dagen innan på FB.  
 

4. Carola har pratat med Mats om 
gången till ridhuset som har blivit 
väldigt lerig.  
 

Matjorden måste tas bort så det är en 
del jobb med det och tyvärr blir det nog 
kostsamt.  
 
Carola kollar med marktjänst också för 
att få ett annat kostnadsförslag. 
 

 
10)  Ridhusen / Ridbanorna 

 
Inkommande punkt:  
 
1. Dörrstängare till läktaren  
2. Julsaker bort  
3. Nya paddocken  
 

 
1. Jan tittar på dörren till läktaren 

när det är lite varme och ljusare.  
 
 

2. Emilia/tuva tar bort julsaker på 
söndag. Lägg ut FB innan. 

 
3. Kompletteringsbevis krävs av 

länsstyrelsen för paddock 
utgifterna – Marianne kämpar på! 

 
 

11)  Utbildning 
 

 

Träning för Jari den 30/12 blev väldigt 
lyckad. Så nu kör vi igen den 13/1.  
 

12)  Övriga frågor 
 
Inkommande punkt: 
 
- Årsmöte  
- Familjemedlemskap  
 
 
 

 
Årsmöte – 25/2 kl.18.00 
 
Vi tar med oss familjemedlemskap till 
nästa år och kommande möte.  

13)  Nästa möte 
 

10/2 16.00  

14)  Mötet avslutas Ordförande avslutade mötet 
 

 
Vid protokollet:            Justeras: 
Emilia Sahlén            Jan Hultgren  


