Mötesprotokoll Södra Sallerups
Ryttarförening
Mötesdatum: 2016-02-28

Närvarande (markerade med X efter namn
Helena Ageland x
Maria Asklund x
Jan Hultgren
x
Anders Eweström x
Carola Granström x
Emma Asklund x
Marianne Johansson x
Ann-Sofie Hansson x
Marianne Larsen 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

Beslut:
Mötet öppnades av ordförande
Föregående protokoll finns ej tillgängligt.
Sekreterare Ann-Sofie Hansson
Justerare Jan Hultgren
Dagordning godkändes
Bordlägges till nästa möte
Carola ska träffa Elisabeth för
överlämning av ekonomin.
Carola diskuterar med banken om det
finns möjlighet för föreningen att
använda Swisch
Helena har sammanställt aktivitetslistor
och ansökt om bidrag för vår
ungdomsaktivitet.
Ungdomssektionen får i uppdrag till
nästa möte att sammanställa vilka
ungdomar som i år är aktiva. Lösning
kring inrapportering diskuteras nästa
möte, förslag att detta görs vid varje
styrelsmöte av ungdomssektionens
representant.
Uppdaterad medlemslista kommer att
publiceras på hemsidan och lista över
ridhuskortsinnehavare kommer att sättas
upp i ridhuset.
Ny tävlingssektion har inte hunnit träffas
men styrelsens förslag är att man
planerar för en Pay and Jump på
gräsbanan inför sommartävlingarna
preliminärt v 21.

9) Anläggningen

Det pågår en översyn av hela
anläggningens belysning och Marianne
J inväntar en offert på en komplett
elinstallation från Eon.
För att lösa den akuta problematiken vid
ingången till ridhuset kontaktar Helena
en elfirma för en ev snabblösning.
Ridtravareföreningens förfrågan ang
hyra av anläggningen, Carola har
kontakt med föreningen och kommer att
träffa dom för vidare diskussion.
Inventering av nycklar till klubbrum. Ev
behövs fler.

10) Utbildning

11) Övriga frågor

Utbildningsansvarig Marianne J tar
kontakt med Maude för diskussion kring
vårens upplägg av kurser och clinics i
regi tillsammans med SISU
Planer finns på clinic med inriktning på
ryttarens påverkan avseende hästens
hållbarhet.
Hoppclinic planeras.
Beslut om hoppkurs för Roland Karlsson
under påsken.
Beslut om löshoppning v 24
Inkommen fråga från medlem om
återbetalning av 25% av ryttarlicens.
Återbetalas mot uppvisande av kvitto till
angivet kontonr. Skickas till styrelsen via
mejl.
Medlemsmöte bestäms till 16-05-15 på
Fridentorp kl 15-17.

12) Nästa möte

2016-04-03 Fridentorp kl 17:00

13) Mötet avslutas

Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

