
	 	 	 Protokoll Södra Sallerups Ryttarförening 
   Mötesdatum: 2018-12-02 Fridentorp kl.18,00 
 
   
 

Närvarande (markerade med X efter namn 
  Carola Granström X Emilia Sahlén 
  Jan Hultgren Maria Asklund X 
  Marianne Andera Jenny Kryhl X 
  Anders Eweström Emma Asklund 
  Susanne Wessman  
 
    
 
Dagordning:             Beslut: 

1) Mötet öppnas 
 

Mötet öppnades av ordförande 

2) Godkännande av föregående 
protokoll 

Föregående protokoll godkändes 

3) Val av sekreterare & justerare 
 

Sekreterare:  
Justerare: Jan Hultgren 
 

4) Godkännande av dagordning 
 

Dagordning godkändes 

5) Åtgärdslistan / 
Föregående protokoll 
 

 

6) Ekonomi 
 

 

7) Medlemmar 
 

Medlemmar har redan börjat betala in 
för 2019 

8) Tävling 
 
 

 

• Anläggningen 
 

 
 

Efter årsskiftet kommer Erik inte längre 
att ställa sin traktor till förfogande för 
klubben. Vi kommer att köpa in en 
”trädgårdstraktor” och en paddocksladd 
som kommer att användas utav klubben 
utsedda personer.  
Pris kommer att tas in ifrån olika aktörer 
runt omkring gällande harvning en till två 
gånger i månaden. 
 
Ekonomiuppföljning bordlades till nästa 
möte eftersom Marianne inte kunde 
deltaga på dagens möte. 
 
Medlemspriser och anläggningpriser för 
2019 blir detsamma som för 2018 



Stora ridhuset läcker i taket, Jan och 
Anders tittar på detta. 
 
Gången mellan ridhuset och paddocken, 
där bänkarna står används av vissa att 
rida och leda sin häst. Underlaget håller 
inte för detta, då det inte är hårdgjort. 
Avspärrning kommer att sättas upp, 
samt att uppmaning kommer att läggas 
på FB och skickas på mail till alla 
medlemmar 
 

 
9)  Ridhusen / Ridbanorna 

 
 

Inventering av hindermaterial kommer 
att ske i mellandagarna, Jenny K och 
Carola håller i detta 
 
Löshoppning ligger på planeringsstadiet 
och kommer till våren  
 
Eftersom Jennys bomträning flyttats till 
jämna veckor, kommer numera 
bomhelgen också att flyttas och 
förläggas till helgen efter hinderhelgen. 
Bommarna kommer att lämnas framme 
efter Rolandträningen på torsdagen och 
plockas in av Jennys bomgrupp på 
lördagen. Bomhelgerna kommer att 
läggas upp i kalendern. 

10)  Utbildning 
 
 

 
 

11)  Övriga frågor 
Inkommande punkt: 
 
 

Åtgärdslistan 2019 bordlades då vi bara 
var 3 deltagande på mötet 

12)  Nästa möte 
 

3/1-19 kl.18:00 

13)  Mötet avslutas Ordförande avslutade mötet 
 

 
Vid protokollet:            Justeras: 
Jenny Kryhl                Maria Asklund  


