Protokoll - Södra Sallerups Ryttarförening
Mötesdatum: 2017-11-26 Fridentorp kl.16,00

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

7) Medlemmar

Vi är nu uppe i 132 medlemmar

8) Tävling

Diskussion om varför den inplanerade
hopptävlingen i maj/juni är avbokad.
Sådana beslut borde gå via styrelsen.
5 st i tävlingssektionen lämnar sina
uppdrag, vilket gör att det bara återstår
2 st. Carola har meddelat detta till
valberedningen och bett dem lägga lite
fokus på just TK
Klubbtävlingen , skall vi lägga den på en
helg så som det varit tidigare. Dressyr
ena dagen och hoppningen andra
dagen.
Finns intresse för lag under 2018 –
Marianne kollar upp detta

9) Anläggningen

Det slarvas med att släcka belysningen i

paddocken och i ridhuset. Detta kostar
pengar och alla bör dra sitt strå till
stacken och bättra sig.
Det har kommit in klagomål på att
belysningen är dålig. Beslut fattades om
att ha en renoveringsfond för just detta
ändamål och att 2018 års
tävlingsinkomster skall avsättas dit.

10) Utbildning

Läktaren måste ses över – taket läcker
när det regnar, ett räcke skall göras vid
trappan och varningsremsor skall sättas
på trappstegen.
Clinics i jul och nyårshelgen planeras.
Susanne W hör med Eva Larsson och
Marianne kollar med Maria Sundin.
Tanken är att de skall ha vars en
tvådagarsclinic.

11) Ridhusen
12) Övriga frågor

Förberedning för julshowen är i full
gång. Några olika nummer har kommit
in. Tomten kommer. Vi kom överens om
att erbjuda lokala handlare en
försäljningsplats så att det kan bli en
liten julmarknad.

13) Nästa möte

Möjlighet att träna till julshowen finns
söndagen 10/12 kl 9-12.
Söndag 14/1 kl.16,00

14) Mötet avslutas

Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet:

Justeras:

Susanne Wessman

Jan Hultgren

