Protokoll Södra Sallerups Ryttarförening
Mötesdatum: 2019-12-02 Fridentorp kl.16,00

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

Protkoll:
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.

6) Ekonomi

Inget att rapportera mer än att TDB
pengarna är nu överförda till SSRF egna
konto.
Medlemmar börjar trilla in för 2020!

7) Medlemmar
8) Tävling
Inkommande punkt:
- TDB

Sekreterare:
Justerare: Jan Hultgren

•

TDB, nya regler– man måste
ansluta sig till Swedbank pay
som förening och detta är gjort.
Nytt är att det kostar 500 kr om
året för inbetalningar (mer
automatiserat) och kostar mer om
man även vill ha till utbetalningar
men vi tror att vi klarar det själv
så länge manuellt med våra två
tävlingar.

9) Anläggningen
Inkommande punkt:
- Hindervagn

•

Vi lägger en presenning
över hindervagnen och har
den utomhus så traktorn
kan stå inne i vinter.

•

Dressyrkurs Jari Lindmark
25-26/12 – Emely har
kontakt med honom, både
teori och två dagars
träning (enskild träning i
ridhuset, ej bokat)

•

Roland Karlsson 28-29/12
hoppkurs. Info kommer om
detta på FB.

•

Löshoppning 30/12. Mer
info kommer på FB från
Jenny.

•

Hoppkurs 2-3 januari med
Jenny Kryhl. Info har
redan kommit ut om
anmälning på FB.

.
10) Ridhusen / Ridbanorna
Inkommande punkt:
- Dressyrkurs Jari Lindmark
- Löshoppning 29/12 eller 30/12
Jenny Kryhl
- Roland hoppning 28-29/12
- Hoppkurs 2-3/1 jenny Kryhl

11) Utbildning
Inget idag
12) Övriga frågor
•
•

Julshow
Todoes som ska göras årligen

•

Skånska Idrottspriser 2019

•
•

•

Julshow 7/12, svårt att få ihop
deltagare till att vara med. TR
kämpar på!
Vi bör göra en lista med
todoes som ska göras under
året som är kopplat till
årstiden. Marianne gör
förslag.
Skånska idrottspriser – de har
utökat priserna, kanske kan vi

nominera någon från vår
förening?
13) Nästa möte

Söndag 12/1 2020 kl. 16.00

14) Mötet avslutas

Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet:

Justeras:
Jan Hultgren

