Protokoll Södra Sallerups Ryttarförening
Mötesdatum: 2020-06-04 Fridentorp kl.18,00

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

Ansökan gjord & skickad för ersättning
för Corona-avbrottet. Förhoppningvis blir
det en slant.

6) Ekonomi

SSRF har fått cirka 10.000 kr för
tvälingarna på Ribban (framridningen)
förra sommaren från MRCO.

-

MRCO ekonomi

Sekreterare:
Justerare: Jan Hultgren

7) Medlemmar

104 medlemmar

8) Tävling

Rosa bandet – dressyrtävling 10-11/10

9) Anläggningen

Miljöinspektion – nästa tisdag (om
avloppet)
Fastighetskontoret höjer vår
tomträttsavgälden med 5.000 kr

10) Ridhusen / Ridbanorna
Inkommande punkt:
-

Ridhusunderlaget
Gräsbanan (fixardag)

Träningsläger
Öppen bana
Plasthinder Emilia

Ridhusunderlaget – Micke Nord har
varit här och kollat.
Översta lagret är slut och bärlaget under
är bra.
Hård skorpa under underlaget och
ojämnt. Vår harv kan inte djupharva
men vår gamla kan! Carola har bett
Mats att fixa den gamla och sätta på
gåsfötter så vi kan använda den när det
behöver djupharvas!
Imorgon (fre) kommer ridhusbotten att
vägas av.
Nytt underlag kostar 160-170.000 kr (+
moms) och avvägningen ca 9.000 kr (+
moms)
Vi får försöka få ihop finansiering till
detta. Bidrag etc.
(kanske kan gamla underlaget gå vidare
till lilla ridhuset, ridbanan eller
gräsbanan)
Gräsbanan – behöver dressas och
gödslas. Vi kollar med Jörgen om han
kan gödsla åt oss. Fixardag 13-14/6 för
att resa upp staketet och fylla på sand,
så vi kan börja använda banan i
sommar!
Jennys träningsläger v.26 24-27/6
Jenny lämna in tidsschema till Carola
Plasthinder köper SSRF av Emilia och
Emilia kör dem hit! De ska vara i
ridpaddocken bakom Fridentorp stallet.

11) Utbildning

Maria kollar upp med att ta upp SISO
utbildning till hösten

- SISO
12) Övriga frågor

-

13) Nästa möte

9 augusti kl 16.00

14) Mötet avslutas

Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet:

Justeras:

Jan Hultgren

