Dagordning Södra Sallerups Ryttarförening
Mötesdatum: 2020-03-08 Fridentorp kl.16,00

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

Dagordningen godkänd

Sekreterare: Emma Asklund
Justerare: Jan Hultgren

5) Åtgärdslistan /
Föregående protokoll
6) Ekonomi

Ekonomin är stabil.

7) Medlemmar

91 medlemmar till dagens datum

8) Tävling

Snart kommer lag-tävlingarna komma
igång. Vi har ett lag i div 3 hoppning och
ett i div 3 dressyr ponny.

Inkommande punkt:
9) Anläggningen
Inkommande punkt

Vi har ett hål i väggen i ridhuset på
läktarsidan. Vi ska försöka lista ut var
det kommer ifrån.
Trots att det inte är tillåtet så
förekommer det longering i paddocken
och i ridhuset. Därför ska vi sätta upp
två skyltar (en i ridhuset och en i
paddocken) som förklarar var man får
longera.

10) Ridhusen / Ridbanorna
Inkommande punkt:
- Brev till tränare
11) Utbildning
Inkommande punkt:

12) Övriga frågor

-

Styrelsens arbete 2020

Styrelsen ska komma med kommentarer
på brevet så vi kan skicka ut det till
tränarna.
Vi har kontakt med Jessica Lindgren
som är PT och väntar på förslag på
datum.
Väntar på svar från Maria Sundin.
Få prisförslag på att jämna till vid
kafeterian så vi kan ha tält vid tävlingar,
jämna till hål på vägen upp till
kafeterian, fixa ingången till traktorns
parkering och ingången för traktorn till
ridhuset.
Få prisförslag på el till lampor till
ingången till ridhuset.
Jan ska köpa en skruvdragare till
klubben.
Medlemsmöte 4 Maj där vi bland annat
tar upp frågan om att ha två tränare i
ridhuset samtidigt.

13) Nästa möte

Vi har häst-loppis den 29 mars kl. 10-14
i Lilla ridhuset. Info finns på Facebook
och hemsidan.
5/4 kl. 16:00

14) Mötet avslutas

Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet:

Justeras:

Jan Hultgren

