Protokoll Södra Sallerups Ryttarförening
Mötesdatum: 2020-11-29 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 X
Sofia Kajrup X
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: Emilia Sahlén
Justerare: Jan Hultgren

-

Skyltarna uppe på ridbanorna.
Tack, Jan!
Freja är klar och ska upp till
klubben.Tack Carola!
Läroböckerna är utdelade och
mejl gått ut om detta. Tack
Maria/Carola!

6) Ekonomi
Lotteriet som Susanne W har satt igång
har dragit in fantastiska 10.000 kr! Vi har
ett eget konto till detta som vi kallar
ridhusunderlag-kontot! (dragning sker
på lucia 13/12) Otroligt bra jobbat av
Susanne!
Vi har skickat in ansökan om bidrag
(sparbanksstiftelsen) men de vill inte ge
oss bidrag denna gången tyvärr.
Vi är dock anslutna till en del avtal där vi
kan få kickback och vi behöver lyfta
detta till våra medlemmar:
Dessa avtal är:

-

Granngården föreningsavtal

-

Svenska Spel –
sponsringsavtal

-

Bingoalliansen

-

Sponsorhuset

Det kommer att komma information på
vår hemsida om detta. Carola kommer
även att lägga detta i mejl till alla
medlemmar.
Brevlåda – postnord chockhöjer priserna
på årsbasis. Kanske kan vi ha c/o Erik
och Ingela och en brevlåda bredvid med
Södra Sallerups RF. Carola pratar med
Ingela om detta.
7) Medlemmar

127 st medlemmar, från 1 dec så gäller
nyinbetalning från medlemmar för 2021.

8) Tävling

Ligger på is just nu pga av Covid-19.

9) Anläggningen:

-

Vi har fått återkoppling
från Malmö stad om
ridstigarna. Det var ett
standardsvar och att vi
inte skulle rida där när
det var blött och att de
inte kommer att
hårdlägga stigarna.

-

Vi kan inte lägga in ett
nytt underlag i nuläget
då vi inte kan vattna i
vinter när vattnet
fryser.
Dessutom är vår
bevattning ojämn och

10) Ridhusen / Ridbanorna
Inkommande punkt:

-

behöver monteras ner
och rengöras. Bytet av
underlaget sker
tidigaste mars 2021.
Planen är då att vi har
fått ihop pengar till
våren. (förhoppningsvis
hittar vi fler bidrag vi
kan söka till nästa år)
-

Vi beslutar att lägga in
Micke Nords egna
blandning av underlag.

11) Utbildning

12) Övriga frågor
-Enkät utskickad om träningar
på anläggningen, 33 svar än
så länge. Senast 13/12 kan
man svara på enkäten. Carola
påminner på mejl.

13) Nästa möte

27/12 kl. 16.00

14) Mötet avslutas

Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet:

Justeras:

Jan Hultgren

