Protokoll - Södra Sallerups Ryttarförening
Mötesdatum: 2017-04-17 Fridentorp kl.14,00

Närvarande (markerade med X efter namn
Carola Granström X
Martina Nilsson X
Jan Hultgren X
Maria Asklund X
Marianne Andera X
Susanne Lindqvist X
Anders Eweström X
Emma Asklund
Susanne Wessman X

Dagordning:
1) Mötet öppnas
2) Godkännande av föregående
protokoll
3) Val av sekreterare & justerare
4) Godkännande av dagordning
5) Åtgärdslistan /
Föregående protokoll

6) Ekonomi

7) Medlemmar
8) Tävling

9) Anläggningen

Beslut:
Mötet öppnades av ordförande
Föregående protokoll godkändes
Sekreterare: Susanne Wessman
Justerare: Jan Hultgren
Dagordning godkändes
- Jan har ordnat med en manual till den
tekniska utrustningen
- Första hjälpen tavlorna är uppsatta, en
vid toaletterna och en i ridhuset, på
insidan av dörren i rummet under
domartornet.
- Susanne W ordnar blommor till
konerna till dressyrtävlingen
- Dags att betala den gamla
avloppsfakturan, Carola går igenom den
och ser så att den är ok innan betalning
sker.
- Ekonomin är god
- Nu är vi 111 medlemmar, varav 3
stödmedlemmar 
- Dressyrtävlingen är nästan helt
fullbokad, i dagsläget 112 anmälningar
på 7 klasser
- Hopptävlingen 6-7 maj har i dagsläget
få anmälningar
- Domartornet vid utebanan har setts
över. En del av taket har blåst av och
behöver åtgärdas snarast. Carola ber
om kostnadsförslag av plåtslagare.
Träpanelen behöver också en viss
renovering, kostnadsuträkning på
återgärderna kommer. Taket prioriteras.

10) Utbildning

- Vad skall göras med gödselhögen
utanför stora ridhuset. Carola kollar med
Prydesholm om de kan ta hand om den
löpande, samt vad det skulle kosta.
- Carola annonserar på Almåsa om fri
gödselhämtning
- Mycket blev fixat på fixardagen den
17/4, det var stor uppslutning.
- En ”att göra lista” sätts upp på
anslagstavlan, där man kan skriva upp
om man har gjort något (ifall man tex
inte kunde vara med på fixardagen)
- Vattenutkastaren vid paddocken
fungerar inte, Carolas Mats skall ta sig
en titt på denna.
- Anders fixar en manual till
paddockbevattningen
- Anders handlar nya lampor med
rörelsesensorer alternativt nya
armaturer till toaletterna och köksdelen.
- Efter massor av detektivarbete har
Anders äntligen fått ok av
miljöförvaltningen angående avloppet.
Tillstånd på 5 år skall komma per brev.
Efter 5 år görs det en ny översyn och
eventuellt behöver vi då en
”fosforrening”, detta kan bero på hur
många spolningar som görs per år.
Anders installerar en spolningsräknare.
- En pärm med alla viktiga kontakter och
telefonnummer kommer att sättas
klubbrummet, tex miljöförvaltningen,
uppköp av flis, tränare mm.
- Carola kontaktar Utetjänst och kollar
när de kan ogräsbekämpa
gruspaddocken. När detta är gjort fylls
banan på med material från Jägersro.
Martina beställer 2 bilar + släp. En del
kommer att tömmas på gräset vid
gruspaddocken och en del på
parkeringen då denna behöver jämnas
till.
- Maria Sundin träning 10/5
- Körkortsutbildning (utökat B) är på
gång
- Löshoppning den 17/5 kl.17 – 20
- 3 maj går Jenny K gröntkortkurs för
utbildare.
- Grönt kort kurs planeras i maj

11) Ridhusen

13) Nästa möte

- Önskemål om högre upplösning på
övervakningskameran i ridhuset så att
man kan se vem ryttaren är. Vill man ha
inloggning kontaktar man Anders E.
- Ny fixardag den 26/5 kl.14,00 med
grillkväll
- Våra värdegrunder kommer att ramas
in och sättas upp. Skall även finnas på
hemsidan, FB och på allt vi annonserar
om.
- Diskussioner om sponsring – vilka
olika alternativ och möjligheter finns.
Tex Reklamhinder, plastskylt att sätta
upp i ridhuset, möjlighet att så och visa
upp sig och sälja sina produkter på våra
tävlingar.
- Maria A kollar om medlemmarna är
intresserad att beställa klubbjackor,
västar mm.
- Susanne W tar kontakt med My One
och YP i Malmö angående
tävlingsschabrak.
- Jan informerade om MRCO-möte den
8/5 kl.18,30 i SSRF Klubbrum, Jan och
Carola deltar.
Söndagen 26/5 kl.16,00

14) Mötet avslutas

Ordförande avslutade mötet

12) Övriga frågor

Vid protokollet:

Justeras:

Susanne Wessman

Jan Hultgren

