
   Protokoll - Södra Sallerups Ryttarförening 
   Mötesdatum: 2018-04-08 Fridentorp kl.15:00 
   
 

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

4) Godkännande av dagordning 
 

Dagordning godkändes – tillägg 
anläggning: vägskyltning 

5) Åtgärdslistan / 
Föregående protokoll 
 

- 

6) Ekonomi 
 

Ekonomin ser bra ut! 19 helårskort (5 för 
två hästar), 12 halvårskort (2 för två 
hästar, 1 tre hästar), 7 lillakort, 4 
tränarkort 

7) Medlemmar 
 

99 medlemmar, 30 juniorer 
 
 



8) Tävling 
 

Funktionärer inför dressyren ser bra ut! 
Susanne skickar ut och lockar in 
resterande vakanta platser.  
 
Jan fixar tekniken under tävlingen 28-
29/4 
 
Carola och Maria sköter café 
 
Tävlingsmöte den 8/4 där förslag för 
höstens tävlingar sätts, och tas med till 
tävlingsfördelningsmöte den 23/4. 
Önskemål har inkommit om LC-klasser i 
dressyren. Rosettklasser framöver? 

9) Anläggningen 
 

Fixardag är satt till den 15/4, där 
följande aktiviteter ska genomföras: 

- Sätta upp Sydantenn 
- Sopa väggar och läktare 
- Fixa kanter ridhus och paddock 
- Putsa speglar 
- Bygga om domarpodie 
- Måla mur, gavel på hus 
- Nya bänkar längs ridhuset 
- Lägga plattor vid ridhusväggen 
- Måla stenar ingång paddock 
- Planera blommor 
- Håltagning skottkärra 
- Grephållare vid paddocken 
- Prispallspiff 
- Måla panel klubbstuga 
- Byta lysrör ridhus? 
- Tvätta plast ridhus?  
- Klippa buskar längs långsidan 
- Material till gruspaddock och lilla 

ridhuset 
- Laga paddockstaket 

 
Stallhindret startar 8/4! Totalt 7 stallar, 
och 10 hinder fixas. Styrelsen tar även 
ett hinder.  
 
Frågan kring anläggningsansvar togs 



upp igen – Kan zoner vara en lösning? 
Projekt vid större genomgångar? 
 
Karta skissas för trafikskyltningen i 
området, denna skickas till kommunen.  

10) Utbildning 
 

Träningshelg 5-6/5 Daniel Nilsson   
 
Maria Asklund tar successivt över 
lärogrupperna 
 

11)  Ridhusen 
 

Beslut:  
Öppen dressyrbana 20-25/4, för 
besökare och medlemmar. Staketet 
byggs fredag och plockas ner onsdag. 
Lång bana byggs. Marianne lägger ut på 
FB. 
 
Angående inkommande fråga 
platshinder: Jenny återkommer med 
estimat på antal och tar in offerter. 
 
Program önskas skrivas ut och platsas 
in, för att hängas upp i ridhuset. Jenny 
ansvarar.  

12)  Övriga frågor 
 

 

13)  Nästa möte 
 

 6 maj 2018 kl. 16.00  

14)  Mötet avslutas Ordförande avslutade mötet 
 
 
Vid protokollet:            Justeras: 
 
Marianne Andera            Jan Hultgren  
  


