Dagordning Södra Sallerups Ryttarförening
Mötesdatum: 2016-12-06 19:00 Fridentorp

Närvarande (markerade med X efter namn
Helena Ageland x
Maria Asklund
Jan Hultgren
Anders Eweström x
Carola Granström x Repr. Ungdomsek.
Marianne Andera
Ann-Sofie Hansson x

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

Belysning under genomgång, lampa
utanför klubbrum lagad, element bytt på
stora toaletten där även duschen
kopplats ur för att stoppa läckage.
Arbetet med att ta fram åtgärdsplan för
vårt avlopp fortsätter i nuläget håller
Anders E i det på egen hand.
Styrelsen vill föreslå tränarkort som
gäller för medlemmar som deltar i
träning för instruktör på anläggningen en
gång i veckan. Begränsas till att gälla
för instruktörer som har fasta
träningsdagar och dit samtliga kan
anmäla sitt intresse att delta. I nuläget
endast Catharina Almroth, Roland
Karlsson och Jenny Kryhl. Kortet kostar
1250 kr/halvår.
Beslut om att välkomstbrev, inkl våra
regler, skickas ut till alla medlemmar när
de betalt in medlemsavg 2017 och att vi
kommer begära bekräftelse på att man
tagit del av informationen.
Inbjudan till Tävlingskonvent i januari.
Styrelsen beslutar om att skicka två
personer ur Tk. Helena anmäler när
personer tillfrågats och utsetts. Sista
anm 15/12

6) Ekonomi

7) Medlemmar

8) Tävling

Sekreterare Ann-Sofie, justerare Helena

9) Anläggningen

Beslutar om att tillfråga Prydesholm om
snöröjning vintern 2016-2017. Carola
frågar Jörgen.
Dörr till hörnan i ridhuset önskas, Helena
frågar om tillverkning.
Anders letar lämpliga lampor till
paddocken.
Ev tillsätts en arbetsgrupp längre fram
med anledning av avloppet.
Carola väntar fortfarande
kostnadsförslag från Utetjänst

10) Utbildning

11) Övriga frågor

Carola anordnade uppskattad WE
träning, fler tillfällen kommer. Planeras
även för en träningstävling till våren.
På gång är:
Löshoppning söndag 11/12
Maria Sundin kurs 7-8/1
Pernilla Wigren tömkörningskurs/clinic
21/1
Styrelsen önskar att deltagare med häst
begränsas/lottas så att kursen riktar sig
åt publik, dvs clinic och inte enskild
träning. Sisu stöttar med 4000kr
Årsmöte beslutas till 11/2 kallelse med
dagordning skall skickas ut senast en
månad innan. Ann-Sofie skriver kallelse
som går ut snarast. Planeras för årsmöte
med efterföljande årsfest. Helena håller i
festplaneringen.
Julshow lördag kl 15:00
Medlemsmöte, 26 st medlemmar bidrog
till bra värdegrundsarbete, styrelsen
bordlägger arbetet med värdegrund till
nästa möte. Nya avgifter beslutades och
är presenterade på hemsidan.

12) Nästa möte

2017-01-08 16:30

13) Mötet avslutas

Ordförande avslutar mötet

Vid protokollet:
Ann-Sofie Hansson

Justeras:
Helena Ageland

