Protokoll styrelsemöte SSRF
Mötesdatum: 160807 Fridentorp kl 17:00

Närvarande (markerade med X efter namn
Helena Ageland x
Maria Asklund x
Jan Hultgren x
Anders Eweström x
Carola Granström x
Emma Asklund
Marianne Andera x
Ann-Sofie Hansson x
Marianne Larsen
Dagordning:
1) Mötet öppnas

Beslut:
Mötet öppnades av ordförande

2) Godkännande av föregående
protokoll
3) Val av sekreterare & justerare

Föregående protokoll

4) Godkännande av dagordning

Dagordning godkändes

5) Åtgärdslistan /
Föregående protokoll

Ridhusavgifter förslag på ev. ändring
kommer att presenteras på medlems
mötet 5/9.
Anders felsöker belysningen för att
därefter anlita elfirma för reparation och
även nymontering av ledbelysning längs
med ridhuset utmed paddocken, runt
klubbrum och vid entre till läktaren,
budget 5000-10000kr
Målning av lilla ridhuset, Carola kollar
tänkbara entreprenörer.
Internetabonnemang Anders tecknar ett
prisvärt abonnemang i sitt namn hos
Telia.

6) Ekonomi

Carola tar över posthämtning från
postbox för att säkerställa att fakturor
betalas i tid.

7) Medlemmar

75 seniorer, 22 juniorer och 4
stödmedlemmar.
Carola tar över medlemsansvaret. Nya
listor kommer sättas upp i ridhuset över
medlemmar och betalda
anläggningskort.

Sekreterare Ann-Sofie justerare Jan

8) Tävling

Pay and jump/ klubbmästerskap v 36
Propp/inbjudan klar och utskickad.
Publicerad på hemsida och Fb. Ponnyer
först därefter ridhästar. Klubbmästerskap
ingår på LD/0,90 höjd och koras separat.
Banan byggs lördagen 10/9 därefter
bjuder SSRF på grillad korv.
Lokaltävling i dressyr v 37 propp klar och
skickad till TDB. Knockout dressyr
(lagtävling)kommer att ingå i en av
klasserna. Helena är lagledare och
kommer sammankalla anmälda
lagryttare till träff/gemensam träning.
Tävlingsfunktionärer efterlyses och
Carola kommer sammanställa lista över
medlemmars åtagande under året.

9) Anläggningen

Helena efterlyste fler som kunde
engagera sig i en
tävlingsarrangörsgrupp och till stor
glädje har vi ny fått ihop flera nya namn,
vi välkomnar : Louise N, Marianne A,
Louise A, Elvira W, Vibeke L, Monica J
Josefin S. Dessa kommer vara till stor
hjälp framöver för Susanne W och
Helena.
Vissa av våra tävlingsstöd behövs bytas
ut till nästa säsong, Ann-Sofie kollar
priser mm.
Harvning grusbanan: Cilla har harvat,
blev bättre men behöver en större
insats, Carola kollar med Utetjänst om
ogräsbekämpning. Därefter önskas
fortsatt harvning varje vecka.
Allmän skötsel av anläggningen måste
bli mer kontinuerlig, förslag kommer
presenteras på medlemsmötet 5/9 där
föreslås att skötseln schemaläggs på
medlemmar gruppvis.
Ann-Sofie kollar möjlighet att få vallen
vid paddocken och backen vid
gräsbanan klippt med hjälp av maskiner
för att därefter fortsättningsvis skötas
bättre av oss själva för hand.
Hoppning gräsbanan öppen under hela
Augusti, inga bommar får ligga på
marken när man lämnar banan och varje
ryttare har ansvar att detta sköts.

Klubbrummet är klart invändigt resultatet
blev utmärkt. Färg till utsidan skänks av
Marianna A. Målning kan därefter utföras
exempelvis på fixardagen.
10) Utbildning

Clinic Dressyr/ Hoppning förslag på
tvådgrs hoppkurs för Hannes Melin,
samt tvådgrs programträning /teori för
dressyrdomare.
Miljöträning för Berit, datum kommer.
Tömkörning för Marie Karhle, kontaktad
men inget besked än.
Första Hjälpen häst, kurs anordnas i
Lund genom Skånes Ridsportsförbund,
medlemmar kommer att erbjudas
deltagande, info kommer.
Löshoppning kommer att genomföras i
november.
Carola planerar någon form av
introduktionskurs i WE.

11) Övriga frågor

12) Nästa möte

Tillgång för ansvariga ur styrelsen att
skicka mejl från ssrf:s olika
mejladresser, Jan kontaktar webb
ansvarig för att hitta lösning på detta
snarast.
Medlemsmöte 5 september 18:30
Dagordning/inbjudan är klar och Helena
skickar den till Webb ansvarig för
publicering och utskick via mejl. Fika
fixas av Cafegruppen.
Helena jobbar vidare med
sammanställning till APN, skall vara klart
23/8.
onsdag 31/8 18:30

13) Mötet avslutas

Ordförande avslutar mötet

Vid protokollet:

Justeras:

