
 
Närvarande (markerad med kryss efter namn) 
Helena Ageland  x 
Victoria Melau 
Carola Granström x 
Elisabeth Larsen x 
Ann-Sofie Hansson x 
Marianne Larsen x 

Jan Hultgren x 
Maud Cantoreggi x 
 
Maria  Asklund  
Anders Eweström x 
Anita Baker  

 
Dagordning: Beslut: 

1) Mötet öppnas Ordförande öppnade mötet. 
2) Godkännande av dagordning Dagordning godkändes 
3) Val av sekreterare & justerare Sekreterare: Carola Granström 

Justerare: Jan Hultgren 
4) Åtgärdslistan/ föregående 

protokoll 
 

5) Post Föreningsutbildning via Malmö 
kommun 

6) Ekonomi Okänd insättning är lokaliserad, 
avsändare Svenska Ridsportförbundet. 
APN skall enl. uppgift ge 8860:-  men är 
inte godkänt ännu, LOK stödet gav 
18648:- och är godkänt. 

7) Tävling Kolböra – Vill gärna vara 
medarrangörer på vår hopptävling den 
6-7 juni. De kollar med SvRf vad som 
gäller och har fortsatt kontakt med TK. 
Dressyrtävling med MR 14/5 och 15/5 
– håll kontakten med MR 
Dressyrtävling 2-3 maj 
Medlemmar har önskat P&J och P&R – 
TK funderar 
Boka domare – Supertrion är bokad till 
vår hopptävling 6-7 juni 
Carola bokar dressyrdomare till 2-3 
maj. 
Det finns fundering om WE tävling – 
TK fortsätter utforska. 
Ridtravarutställning är föreslagen, 
förutsättningar undersöks av Carola. 

Dagordning Södra Sallerups Ryttarförening 
Mötesdatum: 2015-02-22 

 



8) Utbildning Möjlighet för clinic med Tobias G och 
Mimmi H undersöks, tex en 
kombiclinic. 
Utbildningsgruppen skall träffas och 
planera för året. 
Olof, nya tider ligger ute på hemsidan 
6 tider är bokade under våren. 
Löshoppning – Maude kollar om det 
finns någon möjlighet. 
Styrelseutbildning/apn – inbjudan 
finns från Malmö Stad. 

9) Medlemmar Listorna kommer att uppdateras av 
Marianne. Välkomstbrev skickas ut till 
nya medlemmar. 
Nya medlemmar ombeds maila till 
Marianne istället för till styrelsen. 
Marianne redogör på mötena om 
nytillkomna medlemmar. 

10) Anläggningen Boka möte med anläggningsgruppen 
för att schemalägga en årsplanering 
med löpande fixardagar och fix inför 
tävlingar o dyl – Anders pratar med 
anläggningsgruppen och bokar en 
datum för möte 
Underlaget – Micke Nordh konsulteras 
för förslag till åtgärd. Anders kontaktar 
honom och bestämmer datum för 
möte. 
Trimmer skall köpas in – Anders pratar 
med anläggningsgruppen. 
El-prov – Fia kollar och återkommer 
Förslag till hopptider – ajouneras 

11) Övriga frågor  Chatforum/facebooksida för styrelsen 
fixar Jan.  
Alla i styrelsen har skyldighet att kolla 
sina mail dagligen, mailen bör 
adresseras i ämnet till vem som är 
berörd. 
Regelverk, stadgar – Maude kollar efter 
stadgarna hemma. 
Ridhusreglerna lamineras och sätts 
upp i ridhuset. 



På hemsidan skall skrivas upp vem i 
styrelsen som har ansvar för vad.  
Malmö kommun – Carola bjuder in till 
nästa styrelsemöte. 

12) Nästa möte, planera årets 
preliminära möten 

22 mars kl.17.00 

13) Mötets avslutande  
 
Vid protokollet:    Justeras: 
 
Carola Granström    Jan Hultgren 


