Dagordning Södra Sallerups Ryttarförening
Mötesdatum: 2015-11-15

/

Närvarande (markerade med X efter namn
Helena Ageland X
Jan Hultgren X
Victoria Melau
Maude Cantoreggi
Carola Granström X
Elisabeth Larsen X
Maria Asklund X
Ann-Sofie Hansson
Anders Eweström X
Marianne Larsen
Anita Baker
Dagordning:
1) Mötet öppnas
2) Godkännande av föregående
protokoll
3) Val av sekreterare & justerare
4) Godkännande av dagordning
5) Åtgärdslistan /
Föregående protokoll
6) Ekonomi

Beslut:
Mötet öppnades av ordförande
Föregående protokoll godkändes
Sekreterare: Carola Granström
Justerare: Jan Hultgren
Dagordning godkändes

I enlighet med tidigare beslut är det nu
beställt hindermaterial, 3 flaggor med
logga samt duk till domarbord. Priser är
inköpta.

7) Inkommande / Utgående post
8) Fest
9) Tävling

10) Utbildning
11) Medlemmar

Julshowen kommer i år att hållas lördag
19/12. Carola lägger ut info på
hemsidan.
Ponny SM 2016 – Vi har blivit tillfrågade
av MCR om att vara medarrangörer men
vi tackar nej till detta. Vi försöker
däremot ställa upp med funktionärer.
Dressyrstaket kommer att byggas upp i
ridhuset 28/11 kl.14,00 och rivas 1/12 på
kvällen. Under söndagen 29/11 mellan
kl.10,00-16,00 kommer det vara möjligt
att boka 20 min tid på banan för att
kunna rida något program och samtidigt
filma sig för att kunna skicka in detta till
dressyrskolan.se. Mer info om detta
kommer på hemsidan
Planering för WE-träning fortgår
Bo Jenå håller clinic hos oss den 24/11
Medlemsmötet planerades

12) Anläggningen

14) Nästa möte

Vi kom överens om att erbjuda
kaninhoppningsfolket att de kan ”hyra”
lilla ridhuset i utbyte mot att de ställer
upp på våra fixardagar eller som
funktionärer.
Jakttorn kommer att sättas upp vid
gräsbanan, Helena pratar med jaktfolket
om placeringen. Förhoppningsvis
kommer lite av våra kaninproblem
försvinna.
I slutet av v.47 skall ridhusbotten vägas
av och harvas, ridhuset kommer då att
vara stängt. Info kommer på hemsidan.
Hinder kommer att stå uppe i ridhuset
19/11 till 22/11 om underlaget är vidgjort,
annars kommer de att stå uppe 3/12 –
6/12. Mer info kommer på hemsidan
Maria A och Helena undersöker
Sponsra.se samt sponsorhuset och
återkommer med info.
Information kommer att sättas upp i
ridhuset hur man skall gå tillväga om det
sker en olycka, tex vilket tel man ringer
samt vilka koordinater som gäller.
Förslag till ”säkerhetskedja”
diskuterades.
Helena utsågs till säkerhetsansvarig.
Söndag 6/12 kl.17,00

15) Mötet avslutas

Ordföranden avslutade mötet

13) Övriga frågor

Vid protokollet:
Carola Granström

Justeras:
Jan Hultgren

