
   Protokoll Södra Sallerups Ryttarförening 
   Mötesdatum: 2021-01-31 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  
  Hanna Lindgren  
    
 
    
 
Dagordning:             Beslut: 

1) Mötet öppnas 
 

Mötet öppnades av ordförande 

2) Godkännande av föregående 
protokoll 

Föregående protokoll godkändes 

3) Val av sekreterare & justerare 
 

Sekreterare: Emilia Sahlén  
Justerare: Jan Hultgren 
 

4) Godkännande av dagordning 
 

Ja!  

5) Åtgärdslistan / 
Föregående protokoll 
 

Tore Traktor har fått nya lampor  
Översyn av sargen är gjord av Jan  

6) Ekonomi 
 

 

Vi tar det på årsmötet  

7) Medlemmar 
 

 65 medlemmar är inbetalt för 2021 
 
 

8) Tävling 
 

- Pay &ride - informera om hur det gick 
på den senaste och om de två 
kommande. 

 

Pay and ride -13/2 (fullbokad) och 20/3 
(propp ute)  
 
Programridningen gick bra den 10/1 och 
det blev pengar över till SSRF kassan  



9) Anläggningen: 
 

- Nya underlaget i stora ridhuset  
- Fixa sarg innan nytt underlag  
- Banklån  

 

Carola kommer kontakta Micke Nord så 
vi får en status till årsmötet.  
Även kolla med honom om vi kan fixa 
sargen efter gamla underlaget är 
bortforslat och innan nya underlaget 
läggs in i ridhuset. 
 
Styrelsen beslutar om att vi kommer att 
ansöka om banklån hos Swedbank och 
föreslå att vi vill använda ridhuset som 
säkerhet för lånet.  
 

 
10)  Ridhusen / Ridbanorna 

 
- Jenny vill flytta fram söndagens 

träningar en timme så 
medlemmar kan rida efter träning 
då det finns önskemål om detta  
 

 
-  

 
-Vi flyttar fram Jennys träningar 14.45 
på söndagar (man får rida fram till 
15.00)  

 
 

 

11)  Utbildning 
 

 

 

12)  Övriga frågor 
 

- Årsmöte 15/2 2021 
 
 

  
- Emma går igenom 

enkäten – vi tar upp FB 
gruppen SSRF om att 
lägga in träningstider & 
att det går bra att vara 
två tränare samtidigt 
och därefter uppdaterar 
ridhusreglerna.  

 
 
 

 

13)  Nästa möte 
 

15/2 efter årsmötet  

14)  Mötet avslutas Ordförande avslutade mötet 
 

 
Vid protokollet:            Justeras: 
              
 

Jan Hultgren  


