Protokoll - Södra Sallerups Ryttarförening
Mötesdatum: 2017-05-21 Fridentorp kl.16,00

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

Beslut:
Mötet öppnades av ordförande
Föregående protokoll godkändes
Sekreterare: Susanne Wessman
Justerare: Jan Hultgren
Dagordning godkändes

5) Åtgärdslistan /
Föregående protokoll
6) Ekonomi

Fortsatt god ekonomi

7) Medlemmar

Vi är nu uppe i 119 medlemmar 

8) Tävling

Tävlingarna vi har haft har varit lyckade.
- Dressyrtävlingen den 22-23 april
slutade med 121 startande. Vi fick
mycket beröm för vår fina anläggning
och en väl genomförd tävling.
- Hopptävlingen den 6/5 - trots lågt antal
startande blev den befarade förlusten
endast 70:-. Vi fick ett stort plus i
överdomarrapporten att vi genomförde
tävlingen med så få starter.
- Frågan kvarstår hur vi får fler starter till
våra tävlingar. Vi fick en del tips av
banbyggare Bengt Rosberg bl.a
* Ha hopptävlingen på gräset i början av
juni, inte så tidigt som i år.
* Satsa på ponnytävlingar – stigande
trend i antal startande
* Ha klasser mellan 80 – 115 inte högre.
- Tävlingskommittén skall ha möte den
4:e juni och tar upp nästa års tävlingar

9) Anläggningen

till diskussion. Lagtävling div 3, kul om
vi kunde arrangera detta med final ute
på gräsbanan.
- Lite punkter att tänka på till
nästkommande tävlingar:
* Vid hopptävlingar skall det vara 3
personer i sekretariatet.
* P-vakt behöver finnas på parkeringen
under hela tävlingsdagen, skall även
dela ut lappar att ha i bilrutan med
kontaktuppgifter om något händer, tex
orolig häst i släp, hund i varm bil osv.
* Förslag på lunchbiljetter till
funktionärer kom upp, kanske räcker det
med att kafeterian har en lista med
namn på funktionärerna.
* Kafeterian flyttar ut bredvid
domartornet när vi har tävlingar på
gräsbanan om vädret tillåter (ev finns
tält att tillgå)
- Tävlingshinder:
Hela hinderparken behöver sig en
översyn, det är mycket som är i dåligt
skick. Vi har onödigt långa och tunga
bommar, 3 m bommar räcker.
En komplett tävlingshinderpark bör
bestå utav 15 hinder.
Även uppfästning och antal flaggor bör
ses över, samt bokstäverna på konerna.
- Taket på domartornet måste åtgärdas,
olika alternativ undersöks.
- Förslag på att se över hela
anläggningen och göra en
underhållsplan.
- Utetjänst kommer och ogräsbekämpar
gruspaddocken den 22/5 (den del som
är gräsbevuxen). Efter ca 2 veckor kan
den sladdas så att oönskad växtlighet
kommer bort. Skyltar om att det är
sprutat skall sättas upp.
- Martina fick ok att beställa underlaget
från Jägersro.
- Belysning inne och ute, Anders tar
fram kostnadsförslag, beslut om åtgärd
måste tas innan hösten kommer.
- Städskrubben, Carola och Maria
Andersson städar denna.
- Tittar på en lösning för förvaring av
planken till framhoppningen, dessa mår
inte bra av att ligga på marken.

10) Utbildning

11) Ridhusen / utebanorna

12) Ungdomssektionen

- Någon form av bås / vindskydd till
domarna vid dressyrtävlingarna
inomhus behövs. En enkel lösning är att
föredra.
- Det behövs skogas vid gräsbanan,
Carola ser om hon kan få tag på någon
bra kontaktperson på kommunen.
- Maria Sundin träningen den 10/5 var
väldigt uppskattad, hon återkommer den
16/6.
- Löshoppningen var fullbokad och allt
flöt på jättebra.
- Jenny K har nu gått utbildning för att få
hålla grönt kort kurser och grönt kort
kurs planeras i juni.
- Önskemål om att alla i TK skall gå
tävlingsledarutbildning. Martina kollar
om det finns möjlighet att ha den hos
oss och i så fall när. Förslag om att
Styrelsen och Kolböra också skall
deltaga. Marianne undersöker om det
finns möjlighet till utbildningsbidrag från
SISU.
- Marianne jobbar vidare på
”summerboosten” – beslut fattades om
en avgift på 100:- för tillgång till ridhuset
under den veckan för icke medlemmar.
- Det är dags att avsluta vårens
lärgrupper, Marianne och Carola tar tag
i detta.
’- Martina väntar offert från Landäng
gällande staketet vid gräsbanan som
idag inte i sitt bästa skick.
- Vill anordna en P&J på gräsbanan
v.24. Styrelsen fastslog söndagen 18/6
pga bomträningen på lördagen som har
fått ställa in många lördagar pga andra
aktiviteter.
- Önskar köpa in tröjor med tryck ”SSRF
ungdomssektion”, beviljades av
styrelsen. Diskussion får tas med Maria
Asklund om det ev. är fler tröjor som
skall beställas.
- Önskar ha en kick-off och rida
islandshäst. Styrelsen sade nej med
motiveringen att alla barn/ungdomar
skall kunna delta om klubben skall
sponsra.
- Önskemål om att få han hindren uppe
och ute i paddocken vid något tillfälle

14) Nästa möte

när de ändå skall stå ute, beslut taget
tidigare i styrelsen om att detta inte går
pga stöldrisken.
- Jan och Carola var på MRCO-möte
den 8/5. De delar av vårt
framhoppningsstaket som försvann i
samband med ribbantävlingarna i fjor
kommer MRCO att ersätta. Vi skall kolla
upp hur mycket det är och skicka en
faktura.
- Fixardag 26/5 kl.14,00 – ingen har
anmält sitt intresse. Carola mailar
fixarlista till styrelsen för komplettering.
- Susanne W kollar med Bygg o foder
om de är intresserade att sponsra med
4 st dressyrschabrak
’- Susanne W tipsade om att se över
möjligheten om att fråga medlemmarna
om de är intresserade att sponsra med
1 bom som då märks med valfritt namn.
- Jenny K skall ha ridläger den 17-20 juli
och fick ok från styrelsen att använda
ridhuset och gräsbanan, under
förutsättning att alla deltagare är
medlemmar och att det går som en
SISU-kurs. Samt att hon meddelar i tid
så att ridhuset/gräsbanan kan bokas
upp och inte krocka med annan aktivitet.
- MR lånade 36 plank och 40 koner till
ribbantävlingen den 25-26/5.
’- Dags att börja planera för årets
luciashow, intresseanmälan för att delta
i planeringsgruppen kommer att läggas
ut på FB. Carola tar tag i detta.
Söndag 18/6 kl.16,00

15) Mötet avslutas

Ordförande avslutade mötet

13) Övriga frågor

Vid protokollet:

Justeras:

Susanne Wessman

Jan Hultgren

