
   Protokoll - Södra Sallerups Ryttarförening 
   Mötesdatum: 2017-06-18 Fridentorp kl.16,00 
 
   
 

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

1) Mötet öppnas 
 

Mötet öppnades av ordförande 

2) Godkännande av föregående 
protokoll 

Föregående protokoll godkändes 

3) Val av sekreterare & justerare 
 

Sekreterare: Susanne Wessman 
Justerare: Jan Hultgren 

4) Godkännande av dagordning 
 

Dagordning godkändes 

5) Åtgärdslistan / 
Föregående protokoll 
 

 

6) Ekonomi 
 

Fortsatt god, genomgång av BR/RR vid 
nästa möte. 
Faktura gällande kontroll av avloppet 
har kommit, 4505:- 
Restfaktura från Tranberga jordbruks 
AB gällande läggning av avloppet på 
49000:- kommer att betalas eftersom 
avloppet nu är godkänt 

7) Medlemmar 
 

Vi är i dagsläget uppe i 120 medlemmar 

8) Tävling 
 

Vi har fått ok på höstens tävlingar 
Hopptävling – 26 – 27 augusti 
Dressyrtävling – 14 – 15 oktober 
Vårens tävlingar är planerade till: 
Dressyrtävling – 28 – 29 april 
Hopptävling – 16 – 17 juni 
 
Yddinge farm kommer att anordna en 
hoppclinic med Mikael Nolin 5-6 juli 

9) Anläggningen 
 

Belysningen i paddocken: 
Anders har tittat på olika lösningar, vi 
beslutade att han köper in 2 st 
armaturer a 700:-. Byter den trasiga + 
en till för att se om det är tillräckligt. 



Annat alternativ kostar 3000:-/st. Carola 
och Anders fixar lift under sommaren 
och sätter upp armaturerna. 
Upprustning av gräsbanan diskuterades, 
Martina har fått en offert från Landäng 
gällande staket. Styrelsen och TK skall 
träffas för att diskutera olika alternativ. 

10) Utbildning 
 

 

11)  Ridhusen 
 

Ev. finns det ett getingbo i stora ridhuset 
ovanför domartornet. Vi håller 
gemensamt koll på detta och beslutar 
om åtgärd om behov finns. 

12)  Övriga frågor 
 

Carola kontaktar kommunen om röjning 
av våra ridstigar, på vissa ställen är det 
svårt att ta sig fram. Tar även upp en 
diskussion om önskemål om att få upp 
ett staket längs ”stupet” när man rider 
mot Almåsa. 
Helena fick ok att låna bord och stolar. 
Carola har anmält 2 lag a 10 pers till 
arrangemang ”Klubbhästen” som 
Jägersro anordnar gratis, där klubben 
tävlar om 15000:-. Mer info kommer. 

13)  Nästa möte 
 

Söndag 13/8 kl.16,00 

14)  Mötet avslutas Ordförande avslutade mötet 
 
Vid protokollet:            Justeras: 
 
Susanne Wessman            Jan Hultgren  


