
      Dagordning Södra Sallerups Ryttarförening 
   Mötesdatum: 2015-04-12 
 
   
 

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

1) Mötet öppnas 
 

Mötet öppnades av vice ordförande 

2) Godkännande av föregående 
protokoll 

Föregående protokoll godkändes 

3) Val av sekreterare & justerare 
 

Sekreterare: Carola Granström 
Justerare: Jan Hultgren 

4) Godkännande av dagordning 
 

Dagordning godkändes 

5) Åtgärdslistan / 
Föregående protokoll 
 

 

6) Ekonomi 
 

När man har ett evenemang som 
anmälda skall betala för skall ansvarig 
för evenemanget maila upplägget till 
Elisabeth så att hon kan skicka vilka 
uppgifter hon behöver för att kunna 
stämma av vilka anmälda som har betalt.

7) Inkommande / Utgående post 
 

 

8) Tävling 
 

Pay & Jump 12/4 flöt på jättebra. Insläpp 
på långsidan och utsläpp på kortsidan 
var ett väldigt bra beslut. Vi hade 51 
starter och alla verkade nöjda. Bra jobbat 
av alla som var där och hjälpte till. 
Kolböra var på besök och de kommer att 
vara medarrangörer till vår hopptävling 
den 6-7 juni. De ställer upp med 7-8 
funktionärer. 
Att anordna en Pay & Jump på utebanan 
helgen efter hopptävlingen ligger på 
förslag. 

9) Utbildning 
 

WE 25/4 är fullbokat. 
Utbildningskommittén kommer att på sitt 
nästa möte göra en inbjudan till våra 



ungdomar – att de som ställer upp som 
funktionärer är välkomna utan kostnad till 
nästa föredrag som Per Michanek håller. 
Önskemål finns att om det hålls clinics i 
ridhuset så skall instruktören använda 
headsetet så att även personer på 
läktaren kan höra vad som sägs. 

10) Ridhuset 
 

Stora ridhuset – Bevattningsproblemet -  
Stort tack till alla som engagerade sig i 
detta problem så att det löste sig så 
snabbt. 
Lilla ridhuset – Maude trycker ut nya 
bokstäver och Victoria sätter upp dessa 
på rätt ställe. Frågan om underlaget 
läggs på is så länge. 
Utebanan – Harvning önskas, Anders 
pratar med anläggningsgruppen om 
detta 

11) Medlemmar 
 

Vi är i dagsläget 77 registrerade 
medlemmar.  
Ett annat sätt att hantera 
medlemsregistret än i excel undersöks. 

12) Anläggningen 
 

Fixardagarna – ca 20 st är anmälda. 
Kafeteriagruppen fixar lättare fika. 
Anders kollar upp om betesputsaren 
fungerar, så att gröningen vid 
parkeringen kan bli klippt. 
Husvagnen skall skrotas – Anders kollar 
med Patrik angående reg.papper. 

13)  Övriga frågor 
 

Adminacess till SSRF´s officiella FB sida 
önskar Maude att en i varje kommitté 
har. 
Carola har bett Maude kontakta 
ordförande hos våra flygvänner då det 
har upplevts att de flugit lågt och in över 
ridande ekipage vid ett flertal tillfällen. 
Pris kollas på inköp av kompletterande 
material till träningshindren. 

14)  Nästa möte Söndag 17/5 kl.17,00 
15)  Mötet avslutas 

 
Ordföranden avslutade mötet 

 
Vid protokollet: Carola Granström            Justeras: Jan Hultgren 
    


