Dagordning Södra Sallerups Ryttarförening
Mötesdatum: 2016-05-08 kl 17:00 Fridentorp

Närvarande (markerade med X efter namn
Helena Ageland x Maria Asklund x
Jan Hultgren x
Anders Eweström
Carola Granström x Emma Asklund x
Marianne Johannson x
Ann-Sofie Hansson
Marianne Larsen

Dagordning:

Beslut:

1) Mötet öppnas

Mötet öppnades av ordförande

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

Föregående protokoll godkändes

4) Godkännande av dagordning

Dagordning godkändes

5) Åtgärdslistan /
Föregående protokoll
6) Ekonomi

7) Medlemmar

8) Tävling

Betalkort finns. Kontakta Carola om ni
ska använda kortet. Pengar måste
överföras till kortkontot före användning.
Medlemsansvarig hälsar nya medlemmar
välkommen med mail. Vidarebefordra till
styrelsen.
Helena ber medlemsansvarig att
uppdatera info enligt rutin.
Valborgsdressyrren gick bra, vi fick in ca
7000:Pay and jump 28/5, proppen kommer ut i
veckan.
Junitävlingar hoppning, proppen är
inskickat. Kolböra är medarrangörer och
ställer upp med 10 arrangörer.
V 22, 4 juni är det planerat en pay and
ride som US ansvarar för. Hindren står

framme hela vecka 22.Fri ridning om
vädret tillåter.
Hindren plockas ner söndag v 22.
Inga tävlingar är inbokade för hösten.
Vi behöver ha fler som ansvarar vid
tävlingar. Banansvarig,
sekretariatansvarig, funktionärsansvarig.
Dator- och musikansvarig.
9) Anläggningen

Marianne undersöker elavtalet.
Helena ber Anders ansvara för att elen
fixas till hösten, augusti. Belysning
parkering, ingången till ridhuset och
ridhusväggen
Husvagnen är borttransporterad.
Måla om lilla ridhuset. Jan pratar med
Anders ang offert.
Fixardag den 29/5
Punktinsatser under v
22.(Hindermaterialet) Upprustning av
kortsidan vid gösselstacken.

10) Utbildning

Vi ska fixa till klubbrummet. Ev börja
nästa söndag.
Löshoppningen.14 ekipage deltog. Ny
löshoppning till hösten.
Mental träning Maria Sundin. 22
personer deltog.
Körkortsutb, Nästa tillfälle 10/5 Jan låser
upp klubblokalen före kl 16.00.
1:a hjälpen för häst, vet Johanna Rietz
tillfrågad och tackat ja,
ungdomssektionen ansvarar för kursen
som är till hösten. Datum kommer.
Miljöträning med Berit, återkommer med
datum.

Marianne kontaktar dressyrryttaren
Paulinda ang clinic till hösten.
Ridhusregler

11) Övriga frågor

Frågor från medlemmar bör besvaras
tydligare och det ska framgå att styrelsen
är enad. Kan vi inte besvara ett mail från
medlemmar direkt ska vi återkoppla
direkt med ett kort mail.
T ex: Tack för ditt mail. Vi återkommer
med ett svart inom kort.
Schabrak. Vi avvaktar inköp till Börjes
öppnar.
Jennys Kryhls fråga ang ridläger. Helena
har kontakt med henne. Ev ta kursen
genom SISU?
Hundträning utanför ridhuset. Vi försöker
ta reda på om någon har/vem som har
organiserad träning där. All form av
organiserat nyttjande av SSRFs marker
måste godkännas av styrelsen.
Marianne J undersöker om vi kan få en
ridhusskylt av kommunen vid infarten.
Jan inhandlar en ny laserskrivare.
Medlemsmötet: 15/5
Funktionärsåtagandet?
Tävlingsrabatt - åtagande?
Vad förenar oss i vår klubb? En slogan?
Planering fortgår.

12) Nästa möte

Föreslås 5/6

13) Mötet avslutas

Vid protokollet:

Maria Asklund

Ordförande avslutar mötet

Justeras: Jan Hultgren

