
      Dagordning Södra Sallerups Ryttarförening 
   Mötesdatum: 2015-08-02 
 
   
 

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

 

6) Ekonomi 
 

Fortsatt god 

7) Inkommande / Utgående post 
 

 

8) Jubileumsfesten 
 

Hittills 37 anmälda – festen blir av. 
Budget för festen klubbad till 5000:- 
utöver maten som bekostas av 
anmälningsavgiften. 
WE utförs som planerat (22/8 kl.12-14) 
om inget oförutsett inträffar 
Ridhuset stängs 21/8 för harvning inför 
WE. 
Schabrak med SSRF logga skall 
lokaliseras så att WE ekipagen kan 
använda dessa  

9) Tävling 
 

Gräsbanan hålls öppen för aktiviteter 
under v.35-37. Banan byggs onsdagen 
den 26/8 och rivs den 13/9. Info om 
nyttjande av denna kommer att finnas på 
hemsidan. 
Den 13/9 planerar vi att ha en Pay & 
Jump på gräsbanan innan rivning av 
hindren sker. 
 



10) Utbildning 
 

Clinic med Pernilla Stefeldt, till hösten – 
heldag, både teori och praktik om hästen 
och ryttarens balans, biomekanik och 
grundträning är på gång. 
Per Michanek – är tillfrågad och kommer 
bara vi ger förslag på datum. 
Equipe-utbildning på flyinge – 2 
dagarskurs – den 16 och 21 september 
erbjuds till medlemmar som är 
intresserade. Anmälan senast 9/9. 
Beviljat 5 st a 850:- 
Grönt kort kurs är planerad till sept. 

11) Medlemmar 
 

Helena fixar APN 
Carola fixar SISU-listorna 
Skall medlemsregistret läggas över till 
Idrott online? – frågan tas upp igen på 
nästa möte. 
Valberedningen skall bjudas in till nästa 
möte (Sofia Kajrup och Harriet Blohmé). 
En annan lösning på ridhuskort 
/medryttarkort diskuteras, tas upp på 
nästa möte. 

12) Anläggningen 
 

Bevattningen i ridhuset – stora fläckar 
blir aldrig vattnade – fungerar 
sprinklersystemet som det skall – Anders 
tittar på detta och Carola kollar möjlighet 
att hyra lift. 
Bevattning i paddocken – det behövs fler 
spridare, Erik har nämnt detta – behövs 
vattnas varje dag, kanske ett rullande 
schema som läggs ut på frivilliga 
medlemmar. Instruktioner fixar Anders. 
Belysningen i ridhuset. – Ann-Sofie kollar 
upp alternativ, eventuellt skall 
belysningen bytas ut. 
Ridhuset – När skall underlaget fyllas på 
Frågan bordlägges 
Den 30/8 09,00 – 14,00 är det fixardag, 
anmälan sker till Anders och Carola fixar 
fika. 
Kameran i ridhuset – Anders och Jan 
tittar på en lösning gällande inloggning 
för medlemmar så att endast dessa kan 
se bilderna. 
Vattenläckan ”dagvattnet” vid 
framhoppningsbanan är ännu ej 
åtgärdad. Helena tar tag i detta. 
Husvagnen kommer inom kort att forslas 
bort – Anders tar tag i detta. 
 



13)  Övriga frågor 
 

Vi kommer inte att köpa in en ny röjsåg, 
beslut är taget att vi kommer att hyra en 
när behovet finns. 
Vår hinderpark kommer att uppdateras. 
Pottor finns i ridhuset som man kan 
använda vid bomträning för att få upp 
bommarna från marken. 
Styrelsen har beslutat att låta hinder stå 
framme i ridhuset vecka 39 (24-27/9) och 
vecka 43 (22-25/10). De lämnas kvar 
efter torsdagens hoppträning och 
plockas in efter söndagens hoppträning. 
Det är fritt fram för alla som rider att 
använda dessa under tiden de står 
framme, med undantag från vissa tider 
då det inte är tillåtet att använda dessa. 
Info om detta kommer på hemsidan. 
Efter dessa två gånger kommer detta att 
utvärderas och om det är med positiv 
utgång kan detta komma att fortgå. 
Ny uppesittare kommer att placeras 
utanför ingången till paddocken inom 
kort. 

14)  Nästa möte 
 

Söndagen 6/9 kl.17,00 

15)  Mötet avslutas 
 

Ordföranden avslutade mötet 

 
Vid protokollet:            Justeras: 
Carola Granström            Jan Hultgren  
  


