
	 	 	 Protokoll Södra Sallerups Ryttarförening 
   Mötesdatum: 2019-06-02 Fridentorp kl.16,00 
 
   
 

Närvarande (markerade med X efter namn 
  Carola Granström X Emilia Sahlén X 
  Jan Hultgren  Maria Asklund X 
  Marianne Andera X Jenny Kryhl X 
  Emma Asklund  Sofia Kajrup X  
  Hanna Lindgren 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: Marianne Andera  
 

4) Godkännande av dagordning 
 

 

5) Åtgärdslistan / 
Föregående protokoll 
 

Jenny – schema ridläger – ska skickas 
in 
Pump – på gång 
  
 
Medlemsmöte – inte många kom. Fått 
kritik för att medlemmar inte sett att det 
skulle vara medlemsmöte. Till nästa 
gång bör kanske mejl användas också 
för info. 

6) Ekonomi 
 

Inget att ta upp  

7) Medlemmar 
 

91 kvinnor och 5 män  

8) Tävling 
 
Inkommande punkt: 
- Lagtävlingar höst 

  
 

- Knock out – Vi tror vi kan köra 
två lag. Vi erbjuder att vi kan 
ha en knockout på SSRF. 
 

- Div II hoppning? – Vet inte om 
vi får ihop tillräckligt lag. 

 
- P&R 6/6 – 40 anmälningar 

just nu 



9) Anläggningen 
 
Inkommande punkt: 

• staketet	grusbanan 
• flaggstångsnedtagning	vid	

parkeringen,	den	är	inte	säker	
längre!		

• Gräsbanan	–	skall	
medlemmarna	få	nyttja	den?	
 
 

- Maria jagar mannen med 
staketet till grusbanan. 
 

- Flaggstången måste tas ner 
vid ridbanan. Den är inte 
säker längre. 

 
- Gräsbanan – öppna upp för 

ssrf medlemmarna. Möjlighet 
att göra mindre terrängbana. 
Hinderna måste dock flyttas 
när banan ska klippas och 
medlemmarna måste hjälpas 
åt då. (kaninhål behöver ses 
över) Går även att använda 
som vanligt ridbana. Marianne 
lägger upp på FB om detta.  

 
 

 
 

10)  Ridhusen / Ridbanorna 
 
Inkommande punkt:  
 

• Offert hinder från Jenny 
(utskickat via mejl) 

• fukt	i	ridhusunderlaget,	kanske	
dags	att	kontakta	kommunen	
och	se	om	det	finns	möjlighet	
att	få	hjälp	med	omdränering		

• Hinderstället	ute	klart	
 

 

 
- Offert hinderpark – hinder 

köpas in från Saftey system 
och ev. även bommarna. 
Jenny kontaktar lev och ser 
om det går att få ner offerten 
till 20.000 kr jämnt. 
 
En ny bom-förfrågan har 
skickats till annan leverantör 
som ev. kan sponsra också. 
Susanne W kollar detta inom 
kort.  
 

- Carola kontaktar Torgil på 
Malmö kommun om fukten i 
ridhusbotten. 

 
- Hinderstället på utebanan tar 

13 bommar. En del bommar 
kan bäras ut redan nu. 
 

11)  Utbildning 
 
 
 

 
 

12)  Övriga frågor 
 
Inkommande punkt: 
 

 



 
 
 

13)  Nästa möte 
 

11/8 2019  

14)  Mötet avslutas Ordförande avslutade mötet 
 

 
Vid protokollet:            Justeras: 
                       Marianne Andera  


