Protokoll - Södra Sallerups Ryttarförening
Mötesdatum: 2018-01-14 Fridentorp kl.16,00

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

Dagordning:
1) Mötet öppnas
2) Godkännande av föregående
protokoll
3) Val av sekreterare & justerare
4) Godkännande av dagordning

Beslut:
Mötet öppnades av ordförande
Föregående protokoll godkändes
Sekreterare: Susanne Wessman
Justerare: Jan Hultgren
Dagordning godkändes

5) Åtgärdslistan /
Föregående protokoll
6) Ekonomi

Carola mailar BR/RR för 2017 till
styrelsen för kännedom.
Carola har gjort en utvärdering på vår
ändring gällande medryttarkortet – vi har
fått in 9500:- mer 2017 jämfört med
2016. En ökning av medlemsantal och
ridhuskort och en minskning av
dagsbiljetter.

7) Medlemmar

Julshowen drog in ca 3000:- och var
mycket uppskattad.
Fram till dags datum har 46 betalat in
sin medlemsavgift. Carola skickar ut en
påminnelse, viktigt då försäkringen
ligger i medlemsskapet.

8) Tävling
9) Anläggningen

Hålen i vägen är delvis ifyllda.
Carola kontaktar Jörgen på Prydesholm
angående saltning av vägen vid behov.
Belysningen i ridhuset och i paddocken

är i nuläget inte tillräcklig. Marianne A
har börjat se över möjligheter att söka
bidrag för att byta dessa. Kan ev ske
genom idrottslyftet. Marianne skall träffa
kommunen på anläggningen för att göra
en energikartläggning. Hon har även
tagit in offerter på olika alternativ
gällande ljuskällor och armaturer. Priset
ligger mellan 61000:- - 186000:-, arbetet
ej inräknat.
Lampan som Anders fixade i paddocken
är inte tillräckligt stark, han tittar på
andra alternativ.
Belysningen på parkeringen fungerar
fortfarande inte, när det går att gräva i
marken skall kabeln bytas och
förhoppningsvis skall vi då få en lösning
på problemet.

10) Utbildning

Högtalarna i ridhuset skall tittas över,
det är dåligt ljud upp på läktaren vid
större arrangemang – Jan håller koll på
detta.
Marianne A lägger ut på FB sidan och
tipsar om DUS-dagen i Flyinge den 21/1
– ett gratisevenemang.
Önskemål om balans o sitsträning har
kommit in – Susanne W kollar med Bodil
om hon kan och vill hålla i en sådan.
Vårens lärgrupper – förslag på
sjukvårdsutbildning – Marianne A kollar
upp detta.

11) Ridhusen

Förslag om en Kick off har kommit in, vi
undersöker och tittar vidare på det.
Beslut togs om att inte hyra ut lilla
ridhuset till hundverksamhet.
Jenny K vill utöka med en
ponnyhoppgrupp varannan söndag –
OK från styrelsen –
Ny träningstid blir 16,45 – 20,15

Beslut togs om att införa bomhelg var
fjärde vecka efter önskemål från

medlemmar. Jenny kommer att låta
bommarna ligga framme efter sin
bomträning på lördagen och plocka in
dem efter sin hoppträning på söndagen.
När dessa infaller kommer att komma
upp i kalendern.
Carola och Marianne A har satt upp
trappräcke och varningsremsor på
läktaren
Vi tog återigen upp diskussionen om att
göra en uppgång till läktaren direkt ifrån
manegen i stora ridhuset. Idag är det
många föräldrar/anhöriga som stannar
nere i manegen när barnen rider, vilket
är en säkerhetsrisk när där är många
som rider samtidigt. Har vi en
direktuppgång är det lättare för dem att
ta sig upp och ner.
Longering – som tidigare endast tillåtet i
lilla ridhuset och i gruspaddocken längre
ner mot Fårabäcksvägen.
Hoppgrupperna på torsdagarna har inte
fungerat full ut sista tiden. Susanne W
kollar upp en lösning på detta.

12) Övriga frågor

Beslut togs om att det är ok att boka
privat tränare då det är fri hoppning.
Hoppande ekipage prioriteras.
Julshowen blev en bra och trevlig em
som var mycket uppskattad. Vi fick
mycket positiva kommentarer, dock
anmärkning på dåligt ljud. Carola tog
beslutet att 2018-års julshow inte
kommer att innehålla någon
maskeradhoppning (alla var utklädda till
tomtar) och inget luciatåg (5 ekipage
ställde var med)
Emma A tar i fortsättningen hand om
våra protokoll efter justering och lägger
ut dessa på hemsidan. Hemsidan är
också under uppdatering.
Profilkläder: Marianne A har tittat lite på
det och vi fortsätter med undersökning
om intresse från medlemmarna finns.

13) Nästa möte

ÅRSMÖTE – Onsdag 28/2 kl.18:00 med
korvgillning 17:30 – Inbjudan finns på
hemsidan och FB
Söndagen 11/2 kl.16:00

14) Mötet avslutas

Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet:

Justeras:

Susanne Wessman

Jan Hultgren

