Medlemsbrev februari 2016

Hej Alla Medlemmar!

Februari ligger redan långt bakom oss och vi blickar alla framåt för att få se en
skymt av den kommande våren. Jag ber om ursäkt för ett något försenat
februaribrev, men det har varit lite att stå i...
Årsmötet ägde rum på alla hjärtans dag och vi var ett 30-tal medlemmar som
medverkade. Dessvärre hade jag inte tekniken på min sida vilket resulterade att
utskrift av ex balansrapport uteblev. Därför skickar vi med dessa handlingar som
bilaga till månadens brev och jag välkomnar er att återkomma med frågor om det
är något ni undrar över. Kom ihåg att våra mötesprotokoll går att läsa på
hemsidan under fliken "arkiv".
Jag vill passa på att återigen tacka de avgående styrelsemedlemmarna; Elisabeth
Larsen, Anita Baker, Maude Cantoreggi Pedersen och Victoria Melau och
välkomnar med värme Marianne Johansson in tillsammans med Emma Asklund
som representerar ungdomssektionen. På vår hemsida kan du läsa mer om vem
som ansvarar för vad i styrelsen så du enkelt kan vända dig till rätt person. Är du
ändå osäker - maila styrelsen@ssrf.net så hjälper vi dig komma rätt.
Det har kommit upp listor i ridhuset, namn på de som löst ridhuskort. Fattas ditt
namn? Hör då av dig till medlemsansvarig Marianne Larsen via styrelsen@ssrf.net
Äntligen har vi fått SWISH! Nu kan du enkelt betala ex din dagsbiljett via swish –
numret är 123 520 97 39, du hittar det även på vår hemsida. Kom ihåg att du
MÅSTE maila styrelsen@ssrf.net i samband med din betalning så vi vet var
pengarna kommer från och vad du betalar för.

Anläggningen
Vi är medvetna om att lampan utanför ridhusporten och på parkeringen
fortfarande är ur funktion och har en dialog med elföretag för att se över
belysningen generellt, en större omkostnad som tar sin tid att besluta kring.
Tillsvidare ber vi er ladda pannlampan med nya batterier och tackar för ert
överseende.

Vårens allmänna fixardagar är planerade 23 och 24 april och 4 och 5 juni
(helgerna innan våra tävlingar). Mer info om det framöver - men boka datumen!

Utbildning
I påsk blir det tvådagars hoppträning för Roland Karlsson.
Senare i vår har vi glädjen att kunna erbjuda mental träning för Maria Sundin.
Första tillfället teoretiskt den 25/4 och andra med ridande ekipage (och andra
deltagare på läktaren) den 16/5.
Löshoppning sker vecka 16, lördagen den 23e för medlemmar och söndagen den
24e för externa.
Vi planerar även för körkortstagning - något som vi redan skickat ut
intresseanmälan för.
Vi har mer på gång och mer info om utbildningar kommer löpande via utskick, så
håll koll på din mail!
Tävling
Till våren har vi dressyrtävling 30/4-1/5 och hopptävling på gräsbanan 1112/6.
Innan dess planerar vi för en pay&jump den 2 april inomhus och en vecka 21
(sista helgen i maj) på gräsbanan!
Pay&ride finns det möjlighet den 17 april då vi plockar fram dressyrstaketen. Den
17:e kommer man kunna boka egen tid i ridhuset för den som vill filma sig själv
och skicka in för bedömning på dressyskolan.se. Dressyrstaketen kommer
finnas kvar i ridhuset mellan den 17-20 april.

Jag skulle bli oerhört tacksam om någon (ex stallägarna?) kan skriva ut
medlemsbreven löpande och sätta upp i stallet för att öka spridningen.
Väl mött! /Ordförande Helena

