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

Genomgång av Carola – Inte mycket 
pengar på bankkontot. Inköp av ny harv 
+ betalning av gammal avloppsfaktura 
har kostat en hel del. 
 
EON betalar tillbaka tidigare erlagd 
deposition 
 
Dags att lämna in LOK-stödet, Carola 
fixar. 
 
På Almåsadagen ställde ponnyn 
JumJum (Prydesholm) och  ponnyn 
Jonny (Hjortshög) upp på 
ponnyridningen, detta genererade 500:- 
till klubben. 
 
Förslag om att ”öronmärka” en del av 
våra intäkter till att lägga nytt tak på 
domartornet samt nytt staket runt 
gräsbanan så att detta kan åtgärdas 
inom en snar framtid. 

7) Medlemmar 
 

2 nya har tillkommit, vi är nu 122 st 



8) Tävling 
 

Hopptävlingen den 26-27 augusti är 
inställd pga för få anmälningar. Det blir 
istället en P&J den 26 augusti - om 
vädret tillåter på gräs, annars inomhus. 
 
Tydligare skyltningar över anläggningen 
behöver ordnas och sättas upp vid 
tävlingar och andra evenemang. 

9) Anläggningen 
 

Fixardag 19/8 kl.9-13 – i huvudsak 
rensa ogräs och klippa gräs.  
 
Ytterligare en fixardag är planerad i v.40 
för att snygga till anläggningen inför 
dressyrtävlingen 14 – 15 oktober. 
 
Gången mellan ridhuset skall vid tillfälle 
ogräsbekämpas, läggas på duk och 
grusas. 
 
Jan och Anders har tittat på olika 
lösningar gällande taket på domartornet 
vid gräsbanan. Billigaste alternativet är 
att lägga på plastskivor och beslut 
fattades att detta skall göras nu för att få 
taket tätt. Vindskivor skall också sättas. 
 
Beslut togs om att avvakta med byte av 
staket vid gräsbanan.  
 
Ser över om det finns möjlighet att vid 
tävling flytta framhoppningen till västra 
delen av gräsbanan och dela av med 
framhoppningsstaketet. 

10) Utbildning 
 

Utbildning av tävlingsledare, tdb och 
sekretariat är på gång, Martina väntar 
på datum från ridsportförbundet. 

11)  Ridhusen 
 

Kaninhopparna har frågat om de kan få 
hyra ridhuset vid några tillfälle i höst. 
Carola meddelar att de kan hyra lilla 
ridhuset,och vill ha besked om när och 
hur många tillfälle de har tänkt sig. 
 
Grusbanan kommer att harvas med 
jämna mellanrum, mer grus skall läggas 
på den ”nya” delen. 4 stolpar kommer 
att sättas upp för att markera hörnen. 
 
Innerdörrarna vid stora porten i ridhuset 
börjar svikta i gångjärnen. Anders pratar 
med Patrik och Erik om en lösning 



12)  Övriga frågor 
 

23/8 har vi två lag a 10 personer 
anmälda till Klubbhästen på Jägersro. 
Förfrågan är lagd på FB om vem som 
vill representera SSRF. Vid fler än 20 
anmälda, prioriteras de som har ställt 
upp flest dagar som funktionär. 
 
Jenny Kryhl vill byta till ojämna veckor 
för sina träningar, OK från styrelsen. 
 
Funderingar på MRCO-tävlingarna och 
vart pengarna går, Jan och Carola tar 
upp detta på nästa MRCO möte. 

13)  Nästa möte 
 

Söndag 10/9 kl.16,00 

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


