Protokoll Södra Sallerups Ryttarförening
Mötesdatum: 2020-11-01 Fridentorp kl.16,00

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

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: Emilia Sahlén
Justerare: Jan Hultgren

-

Hål i sargen i stora ridhuset måste fixas

6) Ekonomi

Ekonomin är stabil!

7) Medlemmar

115+11, 126 stycken

8) Tävling

Dressyrtävling – SSRF donerade
till cancerfonden!

Dressyrtävlingen i oktober
Klubbtävlingen

8.780 kr

Klubbtävling – inställd pga av corona. Kanske
kan vi köra en senare om det blir möjligt.

9) Anläggningen:

-

Skyltar till banorna ska upp
på staketen
Åkgräsklippare nyservad och
väntar på att användas (blir i
vår).

10) Ridhusen / Ridbanorna
-

Ridhusunderlag – inte
bestämt vilket underlag vi
ska ha. Torns ponnyklubb
och Bollerup har samma
underlag. Tuva och Emma
ska testa och rida i Torn för
att känna av underlaget.

-

Banklån – Vi skall ansöka
om lån hos Swedbank, de vill
att Malmö stad går i borgen
för detta. Brev är skickat till
Malmö stad för att se om det
är möjligt.

-

Harvning – Mats
djupharvade ridhuset förra
veckan.

-

Vi behöver fler som harvar.
Just nu är det några få som
kämpar på.

-

Tore Traktor har blivit
servad. Han behöver två nya
framdäck

-

Freja 4-hjuling är också på
gång med service

-

Ljuset i ridhuset – det som
kostar mest i föreningen är
elen. Vi kommer sätta upp en
skylt i ridhuset där man

Inkommande punkt:
Ridhusunderlaget
Harvning
Tränarkortet
-

tänder om att man max ska
tända en lampa på dagen
(helst ingen)
-

11) Utbildning
-

-

Maria sätter ihop en excelfil till
Carola. Lärobok delas ut till de
stora stallarna i föreningen.

-

Vi kommer skicka blommor till
begravning för Maud den 20/11.

-

Om man vill att sina tävlingsresultat
ska omnämnas på ssrf på FB så
meddelar man detta till Emilia.
Carola går ut med info om detta.

-

Tränarfrågan, vi tar upp det på nytt
på medlemsmötet.

-

Ridhuset är bokat till
medlemsmötet. Fika och kaka fixas.
Bland annat höjning av
medlemsavgifterna ska det tas
beslut om.

Lärgrupper

12) Övriga frågor

Tränarkortet – gäller en gång
i veckan på etablerade
tränare på SSRF. Går
således att använda på flera
tränare olika veckor.

Medlemsmötet

13) Nästa möte

29/11 kl. 16.00

14) Mötet avslutas

Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet:

Justeras:

Jan Hultgren

