Protokoll Södra Sallereps Ryttarförening Mötesdatum:
2016-10-31 kl 18.30 Fridentorp

Närvarande (markerade med X efter namn
Helena Ageland x Maria Asklund
Jan Hultgren x
Anders Eweström x
Carola Granström x Josefin Svensson (UK-repres.)
Marianne Andrea
Ann-Sofie Hansson

Dagordning:
1) Mötet öppnas

Beslut:
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

Sekr. Helena Justerare: Jan

Kassör har startat ett ungdomskonto för
att tydliggöra UK:s intäkter som de kan
förvalta.
1 ny medlem i oktober. Carola försöker
uppdatera mailadresser då en del
medlemmar inte tycks få utskick.
UK:s Pay & Jump 30/10 var väl
genomförd. 42 startande.
Representanter från TK (Louise Nilsson
och Monica Jartelius) närvarade på
regionens tävingsfördelningsmöte och
redovisade bl a generell minskninga av
antalet arrangerade tävlingar med 5%
(hoppning) och 15% (dressyr).
Vårens två tävlingshelger planerade
(dressyr i april och hoppning i maj).
Mötet bifaller TK:s önskan av inköp av
100st plaketter à 25kr, uppdatering och
ev köp av dressyrstaketshållare och köp
av bokstäver till paddock..

TK önskar inköp av schabrak med
SSRF-logga, ska återkomma med
prisuppgifter.
Styrelsen ger TK i uppdrag att se över
vårens lagtävlingsmöjligheter och
vidareutveckla kubbmästerskapen.
9) Anläggningen

Anders fortsätter att kontrollera
belysningen på anläggningen (parkering,
paddock, toaletter och ytterbelysning).
För tillfället jobbar han på en
automatiserad jordfelsåterställare och
undersöker möjligheter till att hyra lift för
att åtgärda paddockbelysning.
Miljöförvaltningen har skickat skrivelse till
styrelse gällande avlopp med tillhörande
filterbädd som anlades i samband med
klubbstugebygge. Anders utreder vidare
om ritningar på befintlig bädd finnes.
Vi väntar fortfarande besked från
Utetjänst.

10) Utbildning

Lärgrupperna är uppstartade i de flesta
stallar, felaktiga/obefintliga mailadresser
ha försvårat logistiken, men är under
process.
Marianne har påmint medlemmar om
Maria Sundins helgkurs, i nuläget 3
anmälda. Ena dagen dressyr, den andra
dagen dressyr/hoppning.

11) Övriga frågor

UK hade uppskattade höstaktiviteter på
klubben den 29-30/10. Halloween party
för ca 10 ungdomar (utan övernattning)
och dagen efter Pay and jump.
Medlemsmöte: söndagen 20 nov Helena presenterade offert för
värdegrundsarbete (inkommen från
Expandio), styrelsen ser över andra
alternativ och ber Marianne kontakta
SISU för finansiering och ev kurs).
24/10 hölls julshowsmöte, helgen innan
showen (3-4/12) kommer ridhuset bokas
ett par timmar för träning.

12) Nästa möte
13) Mötet avslutas

Vid protokollet: Helena Ageland

Föreslås sön 4/12 kl 16.30
Helena skickar en doodle.
Ordförande avslutar mötet

Justeras: Jan Hultgren

