Dagordning Södra Sallerups Ryttarförening
Mötesdatum: 2019-08-11 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
Emma Asklund X
Sofia Kajrup X
Hanna Lindgren

Dagordning:
1) Mötet öppnas
2) Godkännande av föregående
protokoll
3) Val av sekreterare & justerare

Beslut:
Mötet öppnades av ordförande
Föregående protokoll godkändes
Sekreterare:
Justerare: Jan Hultgren

4) Godkännande av dagordning
5) Åtgärdslistan /
Föregående protokoll

Carola behöver få underlagen från
ridlägerna av Jenny Kryhl
Pumpen är fortfarande på gång att
kollas över.
Fick inte ihop något div II lag
Jenny Kryhl har en kontakt som kanske
kan sätta upp stängsel som hon kollar
med.
Flaggstången måste tas ner (vid
paddocken)
Gräsbanan – inte hänt något ännu
Vi kan använda den till våren som
hoppbana för medlemmarna

6) Ekonomi
7) Medlemmar
8) Tävling

Genomgång av ekonomin som är
relativt god.
97 tjejer och 7 killar



P&R lördag-söndag (full) 18-19/8
P&J söndagen 25/8

Inkommande punkt:




Tävling höst



Hopptävling 7-8/9 – kanske P&J
efter vid få starter
Dressyrtävling ”Rosa bandet” 1213 oktober

Ribban tävling avslutade, fantastiskt
jobb av Susanne Wessman


9) Anläggningen



Inkommande punkt:
 Städdagar höst
 Inköp av traktor (hög prio)
 Kontakt med kommunen



angående vattenskada i
ridhuset





10) Ridhusen / Ridbanorna
Inkommande punkt:







Staketsättning grusbana
Beställning av hinderpark
Ta in offert på bilning av
läktarbetong vid hinderboden
Ridhusbotten
”sommarkort” alt 10 kort för de
som flyttar till SSRF i slutet av
året






Fixardag 5-6 oktober (kl
10)
Inköp av begagnad traktor
är i full gång men det är
inte så många som finns
till försäljning.
Marianne kontaktar
kommunen angående
vattenskadan
Mejl skickas ut till alla
medlemmar om underlaget
i ridhuset och harvning
Jenny kollar om sin
kontakt kan sätta upp
staket vid grusbanan
Ok att beställa hinderpark,
jenny beställer och kollar
med honom om han kan
lasta av det själv vid
ridhuset.
Carola tar in offert av
sambon för att fixa
läktarbetongen vid
hinderboden.
Sommarkort/10 kort –
röstats ner. Vi fortsätter
som vi har idag.
Marianne beställa nya
rosetter

11) Utbildning



Utbildning höst

Förslag på en utbildningsplan för
hösten till nästa möte från
utbildningskommittén

12) Övriga frågor



Medlemsmöte höst

22 september kl.16.00

13) Nästa möte

8 september kl 16.00

14) Mötet avslutas

Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet:

Justeras:
Jan Hultgren

