
 Protokoll Södra Sallerups Ryttarförening  Mötesdatum: 

2016-08-31  kl 18:30 Fridentorp  

  

Närvarande (markerade med X efter namn  

Helena Ageland x  Maria Asklund x   

Jan Hultgren x      Anders Eweström x 

Carola Granström   Emma Asklund 

Marianne Andrea x    

Ann-Sofie Hansson        

Marianne Larsen     

        

  

Dagordning:             Beslut:  

1) Mötet öppnas  
  

Mötet öppnades av ordförande  

2) Godkännande av föregående 

protokoll  

Föregående protokoll godkändes 

3) Val av sekreterare & justerare  
  

Sekr. Helena Justerare: Jan 

4) Godkännande av dagordning  
  

Dagordning godkändes  

5) Åtgärdslistan /  

Föregående protokoll  

Ridhusavgifter presenterades av 

ordföranden och justerades för att 

presenteras på medlemsmötet.  

Belysning har lagats vid ridhusentré samt 

på norra gaveln av ridhuset. 

Parkeringens belysning under arbete. 

Carola har varit i kontakt med utetjänst 

som kan rusta upp grusbanan. 

6) Ekonomi  
  

Helena har ansökt om apn och lok-stöd, 

våra ungdomars aktiviteter har inbringat 

ca 30000 kr till klubben. 

7) Medlemmar  

  

Carola uppdaterar medlemsregistret på 

Idrott online 

 

8) Tävling  
  

Pay and jump 11/9 med 
klubbmästerskap för medlemmarna, 
proppen är ute.  
 

Lokal dressyrtävling 18/9 inkluderat 
lagtävling (knockout) då SSRF ska möta 
Skabersjö och Staffanstorp i klass 2, Lätt 
B:3. Även klubbmästare koras i samma 

    
    
  
    
  

    
    

            
    



klass. 
 

9) Anläggningen  
  

Mötet diskuterar en alternativ 

anläggningsskötsel där den generella 

skötseln delas upp mellan stallarna och 

schemaläggs under de frodigaste 

månaderna ex maj-aug. Anläggningen 

kan delas upp i zoner och portioneras ut 

till stallar under våren beroende på hur 

många medlemmar som finns/stall. 

Förslaget kommer presenteras för 

medlemmarna på medlemsmötet. 
 

Hindren kommer stå framme tor-sön 

varje månad under hösten och försök att 

även få fram dressyrstaketen lika ofta 

kommer göras. Ibland även med kort 

varsel. 

10) Utbildning  
  

Miljöträning sker 3/9, 5 ekipage i 2 

grupper. 

Medlemmar ha tipsats om extern kurs i 

hur dressyrprogrammen bedöms. Kursen 

hålls av dressyrdomare Charlotte 

Hamilton. 

Maria Sundin kommer erbjuda träning 

under hösten. 

   



11) Övriga frågor  
  

Upplägg för kommande medlemsmöte 

diskutteras och vi arbetsfördelar.  
 

Förfrågan om att kunna skicka mail från 

ssrf:s mailadresser tas upp, Jan ska se 

över möjligheterna. 

12) Nästa möte  
  

Föreslås 3/10 kl 18.30  

13) Mötet avslutas  Ordförande avslutar mötet  
  

  

Vid protokollet:     Helena Ageland       Justeras: Jan Hultgren 

                      


