Protokoll Södra Sallerups Ryttarförening
Mötesdatum: 2019-11-03 Fridentorp kl.16,00

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

Dagordning:
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

Dagordning godkändes

Sekreterare:
Justerare: Jan Hultgren

5) Åtgärdslistan /
Föregående protokoll
6) Ekonomi
7) Medlemmar
8) Tävling

Vi hade 169 anmälda ekipage till vår
fantastiska dressyrtävling den
12-13/10 vilket genererade i att 15227:donerades till Cancerfonden. Det var
både domare, tävlande och klubben
som donerade pengar.
Tävlingen fick publicitet i Sydsvenskan,
Hippson, Ridsport och
Ridsportförbundet.
Klubbmästerskap 23-24/11 – Carola
skickar ut mejl till medlemmarna och vi
promotar på FB
2020 – Dressyrtävling v. 17 fredag tom
söndag, banbyggnad på torsdagen –
planerna är att ha dubbla dressyrbanor.
Hoppträningen v.17 på torsdagen och

9) Anläggningen

söndagen ställs in.
Evert har kollat underlaget, mejl om
detta har gått ut till medlemmarna.
Harvning skall ske med traktorn varje
dag tills underlaget blivit luftigt.
Stora porten är vidgjord och är numer
lätt att öppna, så nu är det inga problem
att tömma skottkärran det hållet.
Förslag är att hoppgrupperna tömmer
skottkärran efter sin träning när de är
fler folk i ridhuset och kan hjälpas åt att
hålla hästarna.
Jenny K drar ihop hoppgrupperna för att
städa ut gammalt material och fixa
förvaring till hindermaterialet som skall
vara i fållan.

10) Ridhusen / Ridbanorna

11) Utbildning

12) Övriga frågor

Vagnarna och Tore behöver komma in i
ladan. Carola kollar med Mats om han
kan pumpa däcket så att vagnen går att
rulla.
Gången i ladan behöver städas så att
vagnarna och Tore kan köras in.
WE-träning den 9/11 – Ridhuset är
bokat 9:00 – 14:00 – 18 st anmälda
(funderingar på att anordna en WEtävling under 2020 finns)
Föreläsningen om hästens muskulatur
var mycket uppskattad.
Del II (praktisk) blir den 1/12 – kommer
att hållas i Stall Solliden
Löshoppning för Jenny Kryhl planeras –
datum kommer
IdrottOnLine och Apn har blivit
sammankopplade så nu skall det bli
lättare att administrera aktivitetsstöd.
Ny kontakt på SISU är Matti Sutinen då
Marie Hilmersson går på en längre
föräldraledighet
Alla admin.delar i styrelsearbetet skall
sammanställas och fördelas ut på
respektive ledarmot – Carola, Jan och
Marianne sammanställer.
Julshow 7/12 hålls i år av TK.
Tomten är bokad.

13) Nästa möte

Personlig inbjudan skickas till Ove och
Birgit. – Marianne fixar
1/12 kl.16:00

14) Mötet avslutas

Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet:
Marianne Andera

Justeras:
Jan Hultgren

