Protokoll - Södra Sallerups Ryttarförening
Mötesdatum: 2017-03-11 Fridentorp kl.16,00

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

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

6) Ekonomi
7) Medlemmar

Beslut:
Mötet öppnades av ordförande
Föregående protokoll godkändes
Sekreterare: Emilia Sahlén
Justerare: Jan Hultgren
Dagordning godkändes
Jan fixar underskrivna protokoll från
årsmötet till Carola så att hon kan skicka
dessa till bla banken och
ridsportförbundet.
Allt flyter på ,inget att ta upp idag.
86 kvinnor och 5 män, varav 38 st är
under 25 år är medlemmar just nu.
Om man har tränarkort så får man bara
rida i ridhuset när det är träning för sin
fasta tränare. Tränarkortet gäller max en
träning i veckan. (man kan dock träna
två gånger en vecka, typ för Jenny
lördag o söndag och sedan ingen
träning veckan efter)

8) Tävling

Ryttarlicens – vi har tidigare sponsrat
med 25 % och kommer att fortsätta att
göra det. För att få utbetalt dessa så
skickar man kvitto till Carola på betald
licens.
SSRF medlemmar får 50 % när de
tävlar på ridklubbens egna tävlingar.
Michael Murphy och Pia Hantoft är nu
med i tävlingskommitten. De måste
registreras. Carola fixar detta.
28-29 april dressyrtävling, finns ute i
TDB. Vi måste hjälpas åt att dela på
sociala medier så vi får ut informationen
om tävlingen.
På förslag: 8-9 sep Lokal hopptävling
stor häst en dag, ponny en dag och
Dressyrtävling i oktober.
Carola har tagit ut vilka datum det är
dressyrtävlingar i höst hos andra
klubbar som hon skickar till
tävlingskommitten.
8 april är nästa möte hos
tävlingskommitten.

9) Anläggningen

Funderingar på vad vi ska göra med vår
gräsbana. Den bör användas men till
vad? Det är svårt att få anmälningar till
hopptävlingar. Vi behöver hitta fler
andra ändamål.
Harvning av ridhus och ridbana. Vi
behöver få ridanläggningen harvad 5
gånger i veckan. Carola skickar ett
förslag till Erik och så får de återkomma
om hur mycket de vill harva och sedan
får vi kolla andra alternativ som kan
harva resterande.
Beslut: Vi lägger in ”gamla” materialet i
lilla ridhuset från stora ridhuset. (som
ligger utanför stora just nu)
Kantskrapare beställs av Marianne till

både stora och lilla ridhuset.
I samband med fixardagen i april så
byter vi ut en del armaturer i stora
ridhuset. (alla ska bytas ut innan nästa
år)
Carola kan kanske fixa en lift till detta.
Färg till stora ridhuset behöver köpas in
så det ser snyggt ut + till murning till
sprickor som finns. Vi börjar med 2
burkar, cirka 2.000 kr.
Bänkarna behöver också fräschas upp
utanför stora ridhuset.
I samband med den planerade
utbyggnaden av paddocken är det även
inplanerat att staketet skall bytas ut.
Planen är då att vi flyttar befintligt staket
till paddocken bakom Fridentorp.
Ett event för att rusta upp vår
hinderpark:
Varje stall erbjuds att hämta ett hinder
att göra om till något fint/kul/eget och
sedan blir det en tävling vem som gjort
det bästa i olika kategorier.
Kanske ska det levereras ett kit när man
hämtar hindret med standard målarfärg
etc.
Juryn kommer att vara medlemmarna
som får rösta på sitt favorithinder (i olika
kategorier).
Fina priser som gynnar gemenskapen i
stallen utlovas!
Marianne kämpar vidare att driva in
pengar till vår nya utebana med
myndigheter/sponsorer. Det krävs
mycket arbete men det ser lovande ut!
10) Utbildning

Grönt Kort kurs snart avslutad. Två
deltagare är inte klar med sina prov
Marianne lämnar över
utbildningsansvaret efter flera år och
ersätts av Maria Asklund,

11) Ridhusen

Beslut:

Fasta tömkörningstider:
Onsdag 8-10
Fredag 19-21
Lördag 8-10 (jämn vecka)
Max två ekipage i ridhuset, först till
kvarn gäller. Dessa ekipage har förtur
framför ridande ekipage.
Beslut:
Ingen hantering med häst på lina får
förekomma om där är ridande ekipage i
manegen.
I Lilla Ridhuset får man alltid tömköra
och longera. Först till kvarn gäller här
med.
Kalendern till ridhusen:
Emma kommer tillbaka med ett förslag
till ny kalendern där alla kan lägga in
aktiviteter själv.
12) Övriga frågor

GDPR – Carola går igenom hur
föreningen arbetar med personuppgifter
och därefter bokar Carola o Emilia ett
möte där processer sätts upp för GDPR.
Förslag: Kanske behövs det ett
medlemsmöte om info om GDPR &
friskvårdsbidrag?
Datum till fixardagen bestämdes på
mötet:
söndagen 15 april kl. 10.00-15.00
En lista om vad som behöver göras
måste skrivas. Input från
styrelsemedlemmarna till Carola.
Marianne lägger ut detta på FB och
Emma på hemsidan och Carola i
kalendern.
Föreningsavtal till Granngården kommer
att skrivas inför eventet i deras butik den
5 april. Alla medlemmarna kan då dra in
2 % av sina totala köp på Granngården
till föreningen.
Info om detta läggs ut på hemsidan och
facebook sidan.

13) Nästa möte

8 april 2018 kl. 16.00

14) Mötet avslutas

Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet:

Justeras:

Emilia Sahlén

Jan Hultgren

