
      Dagordning Södra Sallerups Ryttarförening 
   Mötesdatum: 2015-06-14 
 
   
 

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 ordföranden 

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 
 

Elisabeths lista kommer att gås igenom 
och redigeras så att den blir enkel att 
fylla i. 

6) Ekonomi 
 

Fortsatt god. 
Bevattningen i stora ridhuset gick på ca 
35000:-. 
Hopptävlingen gav runt 15000:- i vinst, 
cafeterian har inte redovisat sin kassa 
ännu. 

7) Inkommande / Utgående post 
 

 

8) Jubileumsfesten 
 

Datum för festen är satt till den 22/8. 
Berit från polisen kan hålla i WE denna 
dagen.  

9) Tävling 
 

Hopptävlingen den 6-7 juni var en 
jättebra tävling, vi fick mycket beröm 
både från domare och tävlande ekipage. 
Det blir inga tävlingar till hösten, däremot 
planerar TK för Pay & Jump och Pay & 
Ride.  
För att fler än TK skall kunna ha roller 
med ansvar på tävlingarna kommer 
utbildningar för tävlingsledare och 
sekretariat att erbjudas. 
Vi kommer inte längre att arrangera 
dressyrtävlingarna på Ribban ihop med 
MR, det genererar inga pengar och 



kostar för mycket i insats av våra 
medlemmar. Dessa resurser kan vi lägga 
ner på våra hemma tävlingar istället. 

10) Utbildning 
 

Grönt kort kurs är planerad till hösten. 
WE-träning är också på tal. 
Till hösten planeras även in: 
Clinic med Bo Genå 
Clinic med Mette Henriksson – ”Sitsen” 
Fundering att ha en Clinic med Andy 
Swärdh – mental tränare – finns, det blir i 
så fall till våren. 

11) Medlemmar 
 

Dags att fixa både APN-listor samt SISU-
listor så att vi får in bidrag på detta sätt. 

12) Anläggningen 
 

Kamera är nu uppsatt i stora ridhuset, 
info om detta kommer i separat utskick. 

13)  Övriga frågor 
 

Gräsbanan håller öppet för hoppning 
v.25-26, info finns på hemsidan 
Hinderparken (Tävlingshinder) måste ses 
över, det är en del som behövs lagas. 
Listan som satt i ridhuset där man skrev 
upp sig när man var där kommer att 
sammanställas och gås igenom till 
hösten. 
Frågan om en 4-hjuling bordlägges. 

14)  Nästa möte 
 

Söndag 2/8 kl.17,00 

15)  Mötet avslutas 
 

Ordföranden avslutade mötet 

 
Vid protokollet:            Justeras: 
Carola Granström            Jan Hultgren  


