Protokoll Södra Sallerups Ryttarförening Mötesdatum:
2017-01-08 kl 16.30 Fridentorp

Närvarande (markerade med X efter namn
Helena Ageland x Maria Asklund x
Jan Hultgren x
Anders Eweström x
Carola Granström x Emma Asklund (UK) x
Marianne Andrea x
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

Sekr. Maria A Justerare: Jan

Inkommit faktura från 2009 som är
delbetalad r/t till utgrävning av trekammarbrunn. Carola fortsätter
efterforska de två påstådda
delbetalningarna à 25000 kr. Inväntar
fortsatt betalning i väntan på fortsatt
utredning från miljöförvaltning. Kassör
meddelar företagaren.
Nya och gamla medlemmar har börjat
betala in för 2017. Samtliga medlemmar
får ett välkomstbrev och ombeds läsa
igenom klubbens regler (hänvisas till de
som finns på hemsidan).
Ny lista på ridhusporten inom kort –
carola fixar.

8) Tävling

Helena går ut med ett meddelande där vi
presenterar vilka lagtävlingar som finns
så att intresserade medlemmar kan
komma med intresseanmälan.
TK har möte 10/1, planerar då vårens
tävlingar och inköp.

9) Anläggningen

Carola har pratat med Jörgen på
Prydesholm. Han plogar även i år och
ansvarar själv för att bestämma när det
behövs.
Ang miljöförvaltningen och avloppet:
Paul Pettersson hävdar att arbetet är
riktigt gjort. Carola återkopplar till Paul att
vi avvaktar betalningen till vi fått mer
information från kommunen. Anders
begär ut protokoll från kommunen.
Ridhusbotten: Helena kollar med Erik
vem som levererade flis senast och hur
mycket vi behöver. Hon beställer även ny
flis efter överenskommelse med
traktorförarna. Kallar sedan till fixardag
för spridning av flis.
Belysning: Anders fortsätter göra
felsökning på parkeringsbelysningen.
Han tittar även efter lämpliga lampor för
paddocken.
Inköp av ny harv beviljas. Erik och Patrik
får via Helena i uppdrag att sköta inköp.

10) Utbildning

Vi fortsätter få tag på utetjänst.
Lärgrupperna rapporterade till SISU från
ht 2016.
Tömkörningsclinicen för Pernilla den 21/1
är en fin avslutning på ht16s lärgrupper.
Beviljar inköp av de nya
Hippsonböckerna som material för vt17:s lärgrupper.
Wicki Andersson tar kontakt med Eva
Larsson för att höra sig för om ev

kontinuerlig träning (hoppning).

11) Övriga frågor

Värdegrundsformulering ska vara klar till
Årsmötet - Helena och Marianne gör
utkast.
APN och LOKstöd för ht –16 är under
bearbetning av Helena
Årsmöte den 11/2 kl 16.oo med
efterföljande fest.
Mat beställs från fosie restaurangen 95
kr/kuvert (Helena beställer).
Lokal: Viltvårdsföreningen (Helena
bokar)
Band spelar efteråt (Helena bokar)
Kostnad: 150 kr / vuxen, 50 kr/ barn

12) Nästa möte

Nästa möte är konstituerande och läggs
direkt efter årsmötet.

13) Mötet avslutas

Ordförande avslutar mötet

Vid protokollet: Maria Asklund/Helena Ageland

Justeras: Jan Hultgren

