Dagordning Södra Sallerups Ryttarförening
Mötesdatum: 2015-03-22

Närvarande (markerade med X efter namn
Helena Ageland X
Jan Hultgren X
Victoria Melau X
Maud Cantoreggi
Carola Granström X
Elisabeth Larsen X
Maria Asklund X
Ann-Sofie Hansson
Anders Eweström X
Marianne Larsen X
Anita Baker X

Dagordning:
1) Mötet öppnas
2) Godkännande av föregående
protokoll
3) Val av sekreterare & justerare
4) Godkännande av dagordning
5) Åtgärdslistan /
Föregående protokoll

6) Ekonomi

7) Tävling

8) Utbildning

9) Medlemmar

Beslut:
Mötet öppnades av ordföranden
Föregående protokoll godkändes
Sekreterare: Carola Granström
Justerare: Jan Hultgren
Dagordning godkändes
Maud har hittat stadgarna – uppdaterade
080925. Helena och Jan går igenom
dessa och redigerar vid behov. De
kommer att publiceras på hemsidan
Fortsatt god.
Jubileumsfestbudget – Helena tar upp
frågan med festkommitén och
återkommer om önskemål.
För nya medlemmar är det ok om man
har köpt dagsbiljetter att räkna av 3 st
när man köper ett ridhuskort
Pay & Jump 12/4 och Pay & Ride 18/4
inomhus är fastställt. TK önskar en ny
flagga samt en duk till domarbordet med
vår logga på. Helena fixar flaggan samt
kollar kostnad för duken.
Victoria har pratat med Berit på polisen
om WE den 25/4 EM. Hon ber Maria
lägga ut på hemsidan när Berit bekräftat.
2 dagars hoppkurs samt 2 dagars
dressyrkurs är på G
Ungdomsträff beräknas läggas i
samband med hopptävlingarna 6-7 juni.
Junior räknas man som hela det året
man fyller 20 år – Detta skall läggas ut
på hemsidan.
Stödmedlem – Detta skall läggas

10) Anläggningen

11) Övriga frågor

12) Nästa möte
13) Mötet avslutas

Vid protokollet: Carola Granström

tydligare på hemsidan.
Medlemmars deltagande på tävlingar /
fixardagar registreras.
Marianne och Elisabeth uppdaterar
medlemslistan.
Medlemslistan skall läggas ut på
hemsidan.
Tävlingslicenser – 25% utbetalas i slutet
av året i samband att man redovisar sina
lösta endagarslicenser. För löst årslicens
får man 25% när man redovisar löst
sådan.
Fixardagarna skall läggas ut på
hemsidan – gemensam kraft skall läggas
på att ringa och rekrytera medlemmarna
till att medverka på fixardagarna.
Styrelsen diskuterar möjligheten att ha
kameraövervakning i ridhuset.
Statistik över nyttjande – Helena sätter
upp lista i ridhuset där man skall skriva i
när man varit där och vad man har gjort.
Detta för att kunna få en överblick över i
vilken utsträckning ridhuset nyttjas och
vilka tider som är ”primetime”
Diskussion kring lilla ridhuset ajouneras.
För att ha möjlighet att lösa medryttarkort
måste hästen man är medryttare på ha
stora el. lilla anläggningskortet
Helena sätter upp ridhusreglerna i
ridhuset.
Söndag 2015-04-12 kl.17,00
Ordföranden avslutade mötet

Justeras: Jan Hultgren

