
   Protokoll Södra Sallerups Ryttarförening 
   Mötesdatum: 2019-03-10 Fridentorp kl.16,00 
 
   
 

Närvarande (markerade med X efter namn 
  Marianne Andera X Sofia Kajrup 
  Emma Asklund  Jenny Kryhl 

Maria Asklund X Hanna Lindgren X 
  Carola Granström X Emilia Sahlén X 
  Jan Hultgren X 
  
 
    
 
Dagordning:             Beslut: 

1) Mötet öppnas 
 

Mötet öppnades av ordförande 

2) Godkännande av föregående 
protokoll 

Föregående protokoll godkändes 

3) Val av sekreterare & justerare 
 

Sekreterare: Emilia Sahlén 
Justerare: Jan Hultgren 
 

4) Godkännande av dagordning 
 

Dagordning godkändes 

5) Åtgärdslistan / 
Föregående protokoll 
 

Godkänt  

6) Ekonomi 
 

Inget att rapportera  

7) Medlemmar 
 

79 kvinnor och 5 män just nu.  
 

8) Tävling 
Inkommande punkt: 
 

• Dressyrtävling – status  
 
 

 
Allt är fixat. Louise har gjort ett jättejobb. 
Sponsor och domare är klara och 
proppen är ute!  

Anläggningen 
 
Inkommande punkt: 
 

• Fixardag i vår  
 
 

 

 
 
7 april och 14 april. Kallelse till detta 
skickas ut via fb. Fixarlista påbörjas av 
Marianne och skickas till resterande 
styrelse för mer input.  

 
 

 
        Ridhusen / Ridbanorna 

 
Inkommande punkt:  

 
1. Bräderna måste sågas 

innan de sätts upp. Carola 
kan ta med en elektrisk 



 
1. Staket runt gruspaddocken   
2. Regler från utebanan ska vara 

samma som i ridhuset 
3. Hinder inventering och förslag  
4. Headset tränare och utökade 

hopptider – hur gör vi? 

såg som vi kan använda 
på fixardagarna. 

2. Emma får lägga upp detta 
på vår hemsida.   

3. Emilia o Jenny tar in offert 
med nya hinder enligt 
deras förslag.  

4. Medlemmarna kommer att 
få rösta om detta på 
medlemsmötet.  

 
9)  Utbildning 

 
Inkommande punkt: 
 

• Idrottonline - lärgrupper 
 

 
Vi behöver någon som kan hålla i LOK 
stöden/lärgrupper mm för att erhålla 
bidrag. Det måste fyllas i varje månad 
och ansökas var tredje månad. Förslag 
från Jan är att skapar en FB sida om 
LOK stödet om till alla våra stallar de 
kan rapportera in vad som hände. Allt 
rapporteras via idrottonline – Carola 
skriver ihop vad vi kan ansöka om.  

 
10)  Övriga frågor 

 
Inkommande punkt: 
 
1. Datum medlemsmöte  
2. Elavtal – översyn 
3. Inköp av traktorn  
4. Kommittéer  

 
 
 

 
1. Medlemsmöte 24 april kl 

18.00. Carola och Marianne 
skickar ut kallelse till detta.   

2. Marianne har sett över 
elavtalen och kommer att få 
ett nytt förslag av Eon inom 
kort. Att byta till LED lampor i 
framtiden är en måste. 

3. Carola ska kolla möjlighet om 
bidrag till traktor.  

4. Det har inte kommit in några 
nya namnförslag till våra 
kommittéer.  
 

11)  Nästa möte 
 

 7 april kl 16.00  

12)  Mötet avslutas Ordförande avslutade mötet 
 

 
Vid protokollet:            Justeras: 
Emilia Sahlén            Jan Hultgren  


