Protokoll Södra Sallerups Ryttarförening
Mötesdatum: 2020-01-12 Fridentorp kl.16,00

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

Ja!

5) Åtgärdslistan /
Föregående protokoll

Sekreterare:
Justerare: Jan Hultgren

•

Todo lista är inte gjord ännu

6) Ekonomi

Sammanställning till årsmötet är på
gång

7) Medlemmar

Alla som betalar in medlemsavgift får ett
välkomstmejl från ordförande.

8) Tävling

•

Planeras för fullt, vårdressyr 2526/4, två banor och framridning i
andra paddocken bakom Ingela.
Tre veckor innan är det P&R.

•

Rosa bandet Dressyrtävling
planeras inför hösten, 10-11 okt

•

P&J på gräsbanan innan
Falsterbo

•

Klubbtävling i november

Inkommande punkt:
- Dressyrtävlingar

9) Anläggningen
Inkommande punkt:
- Hindervagn
- Tält till tävling
- Lampor längst ingången
till ridhuset
- Bomförråd i ridhuset
- Fixardag vår

10) Ridhusen / Ridbanorna
Inkommande punkt:
- Uppsittningspall ridhuset
- Tränare i ridhuset
- Harvning i ridhuset

11) Utbildning
-

2020

•

Vi måste bygga något till
hindervagnen så att träet inte
ruttnar. Presenning eller
skjul/carport. Möjligtvis ett tak
över vagnen.

•

För att ha möjlighet att ha tält vid
klubbhuset så har Carola bett
Mats att se om det går att gräva
ut en bit så det blir jämnt.

•

Lampor ex. rörelsedetektor,
skymningsljus. Carola kollar upp
priser mm.

•

Vi behöver ett bomförråd till
ridhuset förutom det vi har.

•

Fixardagar blir 13/4 och 19/4

•

Uppsittarpall –
Carola gör en skylt
att pallen inte får
flyttas från sin plats.

•

Gummimattor
köpas in till
uppsittningsplatsen
vid paddocken, 4 st.
Emilia kollar med
Salto Produkter

•

Brev skickas ut till
samtliga tränare på
SSRF om
förhållningsregler i
ridhuset.

•

”Harvgruppen”
träffas för att prata
igenom om
harvningen.

Utbildningskommittén har haft
möte och pratat om utbildning
för 2020: Blanda annat:

12) Övriga frågor
-

•

Träning för Maria Sundin. (ev.
Emma Gynning)

•

Ryttarträning, träningspass
som är avsuttet och uppsutten
(ev. Jessica Ryttarfokus AB)

•

Tappsko utbildning

•

27 februari 2020 kl 18.00

Årsmöte

13) Nästa möte

9 februari 16.00

14) Mötet avslutas

Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet:

Justeras:
Jan Hultgren

