
      Dagordning Södra Sallerups Ryttarförening 
   Mötesdatum: 2015-09-06 
 
   
 

Närvarande (markerade med X efter namn 
  Helena Ageland X   Jan Hultgren X  
  Victoria Melau X   Maude Cantoreggi X 
  Carola Granström X    
  Elisabeth Larsen X      Maria Asklund X 
  Ann-Sofie Hansson X    Anders Eweström  
  Marianne Larsen    Anita Baker X 
    
 
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 med en positiv utveckling  
Möjligheter att byta bank undersöks  

7) Inkommande / Utgående post 
 

 

8) Fest 
 

Jubileumsfesten var lyckad, deltagarna 
var glada, maten var god och festen i sin 
helhet var mycket trevlig. Ett stort tack till 
festkommittén. 
Även i år skall vi ha en julfest, datum är 
inte satt ännu. I samband med julfesten 
diskuteras det även att ha en 
julklappshoppning.  

9) Tävling 
 

Pay & Jump 13/9 – när det är slut 
plockas hindren bort från gräsbanan. 
Pay & Ride planeras i höst, datum 
kommer. 

10) Utbildning 
 

Carola G, Louise A, Susanne W och 
Helena A skall gå en tvådagarskurs i 
Equipe, den hålls i Flyinge 16/9 och 21/9.
Per Michanek kommer den 3/10 mer info 
kommer från utbildningsgruppen. 
Victoria M och Carola G skall gå på en 
WE-utbildning den 10/10 – kostnad 400:-
/pers. 



2 WE-träningar är inplanerade i höst, inte 
SISU. Mer info kommer när det närmar 
sig. 
Utbildningsgruppen har en hel del 
spännande saker på gång.  

11) Medlemmar 
 

Medlemsregistret är under uppdatering. 
Medlemskort / medryttarkort – Någon 
annan lösning på detta diskuteras. 
(frågan tas upp vidare på nästa möte)  

12) Anläggningen 
 

Helena kollar hur ofta det djupharvas och 
om det kan harvas oftare. Möjligheten 
undersöks om annat alternativ finnes. 
Belysningen i ridhuset bordlägges. 
Önskemål om hålla bomträningspass på 
lördagar udda vecka finns. Kan det 
hållas kl.15-17 och med ridhuset öppet 
för andra samtidigt. Helena kollar detta. 

13)  Övriga frågor 
 

18 års gräns på fri hoppning bordlägges 
Lite ändringar är gjorda på hemsidan för 
att förtydliga informationen. 
Charityride i Malmö, SSRF ställer upp 
med folk som grillar, mer info kommer. 
Valberedningen kom en stund och vi 
diskuterade inför årsmötet och de val 
som skall göras. Helena ordnar en lista 
till dem där det står vem som finns i 
styrelsen och vilka poster som skall ingå 
i nyval. 
Ett medlemsmöte den 18/10 är planerat 
där de olika sektionerna i klubben skall 
presenteras för medlemmarna så att alla 
kan få en hum om vad som finns och om 
det är något som kanske skulle passa 
just dem. 

14)  Nästa möte 
 

Söndagen 4/10 kl.17,00 

15)  Mötet avslutas 
 

Ordföranden avslutade mötet 

 
Vid protokollet:            Justeras: 
Carola Granström             Jan Hultgren  
   


