Protokoll Södra Sallerups Ryttarförening
Mötesdatum: 2019-09-08 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
Hanna Lindgren X

Protokoll:
1) Mötet öppnas

Beslut:
Mötet öppnades av ordförande

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

Föregående protokoll godkändes

4) Godkännande av dagordning

Ja!

5) Åtgärdslistan /
Föregående protokoll

Läst igenom tillsammans.

6) Ekonomi

7) Medlemmar
8) Tävling

Sekreterare:
Justerare: Jan Hultgren

-

Vi har 140.000 på TDB kontot
som vi kommer att använda till
anläggningen.
Inget idag


Dagens hopptävling
har gått jättebra men
tyvärr för få starter för
att kunna gå runt. 26
starter på P&J efter
tävlingen. Nästa år blir
det ingen lokal
hopptävling utan bara
p&J. Sen får vi se hur
vi gör året därpå.



Dressyr tävlingen den
12-13 okt – 38 st
anmälda redan!



2020 – Dressyr, förslag
näst sista helgen i april

Inkommande punkt:
- Tävlingar 2019
- Tävlingar 2020



9) Anläggningen



Vi har köpt en traktor, en
John Deere! Jan har gjort
ett förslag på körjournal till
traktorn. Några få kommer
att utbildas i att harvar. Vi
kommer också att bygga
en carport till traktorn.



Vi har problem med
läckande rör mellan
ridhuset och klubbhuset.
Vi har haft ett företag på
plats som har gett en offert
på 25.000 kr + moms,
Solliden Schakt &
Transport (SST) kan göra
det för 20.000 kr + moms
och även göra en grusad
gång till ridhuset. Beslut:
Styrelsen säger ja till att
SST gör detta och detta
kommer ske redan nästa
vecka.



Hängrännorna är fulla av
smuts och måste rengöras
så vattnet går ner i
brunnen och inte runt och
ner i byggnaden, kostar
10.500 kr + moms.
Beslut: Styrelsen säger ja
till detta.



Förberedelser till trappan
till ridhuset, kostar 7.000 kr
+ moms, de bygger även
trappan för totalt 10.000 kr
+ moms. Beslut: styrelsen
säger ja till detta.

Inkommande punkt:
- Harvning med traktor
- Rörproblem

10) Ridhusen / Ridbanorna
Inkommande punkt:



2020 - P&J på
gräsbanan innan
Falsterbo

Staket uppe vid Fridentorp! Kvar
är en del slanor som ska sättas
upp. Skruv finns i klubbhuset om

-

Träningshelg Susanne Pennander

någon är sugen på att skruva!


Träningsclinic med Susanne
Pennander en helg, förslag
kommer på mejlen från Emilia



Hinderförslaget är på 21.800 kr
inkl moms + frakt 2.500 kr
Beslut: Styrelsen ger ok att
beställa detta.



2/10 Kraft föreläsning med
foderrådgivning och höanalysfoderstatsberäkning. En inbjudan
kommer att skickas ut och en
kostnad per person (lägre pris för
SSRF medlem)



HLR utbildningen (hjärt o lung) är
på gång men ingen datum ännu.
Förslag november.



26/10 utbildning om hästens
muskulatur.



Lärgrupper till våren – vad kan vi
göra för något? Alla tänker till
inför nästa möte

11) Utbildning


Utbildning höst

12) Övriga frågor


Medlemsmöte höst – nytt datum
måste bestämmas




Bingoalliansen
Julshowen



20/10 kl.16.00 nytt datum för
medlemsmöte, måste utlysas
3 veckor innan.



Bingoalliansen – ansökan
skulle vara inskickad senast
den 8/9 och detta är gjort i
veckan.



13) Nästa möte

Julshowen lägger vi den 7/12
kl 15.00
6/10 kl 16.00

14) Mötet avslutas

Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet:

Justeras:

Emilia Sahlén

Jan Hultgren

