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Dagordning Södra Sallerups Ryttarförening
Mötesdatum: 2018-10-04 Fridentorp kl.18,00

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

Dagordning:
1) Mötet öppnas

Beslut:
Mötet öppnades av ordförande

2) Godkännande av föregående protokoll
3) Val av sekreterare & justerare

Föregående protokoll godkändes
Sekreterare: Anders Eweström
Justerare: Jan Hultgren

4) Godkännande av dagordning

Dagordning godkändes

5) Åtgärdslistan /
Föregående protokoll

Godkännt

6) Ekonomi

Inget att ta upp

7) Medlemmar

113 medlemmar till idag

8) Tävling

Inga ridhusrabatter ges i slutet på
året förutom december som fås ”på
köpet” i kommande års ridhuskort
-P&R: 25 ekipage anmälda

Inkommande punkt:
-

-

P&R 7 okt
Dressyrtävling okt -Höstens sista tävling
27-28/10
Laguppdatering, förslag på nästa års
uppsättning. Kostnader och
ansvarsfördelning för lagen.
Sponsoransvarig och avtal runt det.
Uppdatering från Mrcos avstämningsmöte
ang Ribbantävl-ingarna

-Beställt nya rosetter
-Dressyrtävling: 73 anmälda till idag.
Funktionärersbehov fyllt
-Laguppdatering
2150:- i avgift för Div 2 hopplag som
inte kunde ställa upp pga skador.
Marianne skapar process för
lagbildning för att minska risken för
deltagarbrist i anmälda lag.
-Sponsoravtal skapas av Marianne
-MRCO Ribban: SSRF funktionärer

fick mycket beröm, utförde sina
uppgifter på ett utmärkt sätt trots lite
personal. 30000:- i utdelning.
ÖRS bidrar med kommande periods
(1 år) ordförande

9) Anläggningen
Inkommande punkt:
• Paddockprojektsavslutning,
•
•

•
•
•
•
•
•

slutrapportsdags. Inväntar sista
fakturorna
Säkerhetskamera för paddocken?
Lysrörsbyte i Stora?
Inventering och sortering bland
hinderna, när kan vi göra detta?
belysning ridhus
trappa ridhuset
staket grusbana
fortsättning harvning?
Nyckelinventering

-Ungdomssektionen håller
funktionärsutbilding 26/10
-Säkerhetskamera monteras i
paddocken. Samma funktionalitet
som i ridhuset. Allt i vyn utanför
paddocken maskas bort ur bilden.
-Lysrörsbyte: gick ej att använda
liften som hyrdes för
strålkastarinkopplingen så bytet
bordlägges tills lift kan ordnas på
bra sätt
-Hinderinventering och städning,
frivilliga krafter efterfrågas.
-Trappa i ridhus bordlägges till
våren
-Staket till grusbana: förbereds vid
vårens fixadag
-Harvning / sladdning, undersökes
närmare av styrelsen
-Nyckelinventering: Carola
undersöker

10) Ridhusen / Ridbanorna
Inkommande punkt:
•
•

•
•

Harvning 2019, hur går vi vidare?
Jenny K vill ha löshoppning en förmiddag. Ska
hinderna stå kvar på em så andra medlemmar
kan nyttja detta? Hur stället vi oss till säkerhet
och annat i så fall?
Bomträning – flyttas till jämn vecka så fler kan
träna. Ok?
Privat tränare, gruppträning och alternativa
ridhuskort

-Löshoppning Jenny har en
löshoppning öppen för alla
medlemmar. Egen löshoppning på
em enl SSRF regler
-Bomträning bordlägges tills Jenny
är med och diskuterar saken.
-Föreningen välkomnar alla tränare
men det är viktigt att friktionen blir
ett minimum. För att underlätta för
alla vid privat träning beslutas
följande:
Tränare skall huvudsakligen stå vid
kortsida.
Headset skall användas. Detta

tillhandahålls av tränaren eller
annan (ej av SSRF).
Headset skall användas senast
fr.o.m 1/12.
-Beslutas att vid gruppträning, mer
än 2 deltagare, skall ridhuset bokas
2 veckor i förväg. Gäller från dagens
datum.
-Styrelsen har inga planer på
ytterliggare modeller av ridhuskort
11) Utbildning
12) Övriga frågor
Inkommande punkt:

13) Nästa möte

-Julshow 16/12
Maskeradhoppning organiseras av
ungdomssektionen
Luciatåg organiseras av Sofia
Ramusson
Styrelsen beslutar att söka
bingotillstånd med 268399:20181108 kl 18:00

14) Mötet avslutas

Ordförande avslutade mötet

•
•

Julshow dec 2018
Bingoalliansen

Vid protokollet:

Justeras:
Anders Eweström

Jan Hultgren

