Protokoll Södra Sallerups Ryttarförening
Mötesdatum: 2021-03-04 Teams kl.18,00

Närvarande (markerade med X efter namn
Carola Granström X
Emilia Sahlén X
Jan Hultgren X
Britt Kamper Johnsson X
Helena Ageland
Jenny Kryhl X
Emma Asklund X
Sofia Kajrup X
Emelie Hochfellner Svensson X

Dagordning:
1) Mötet öppnas

Beslut:
Mötet öppnades av ordförande

2) Godkännande av föregående protokoll
3) Val av sekreterare & justerare

Föregående protokoll godkändes
Sekreterare: Emilia Sahlén
Justerare: Jan Hultgren

4) Godkännande av dagordning

Ja!

5) Åtgärdslistan /
Föregående protokoll
6) Ekonomi
-

Ansökan lån

Styrelsen beslutade enhälligt att
ansöka om lån hos Swedbank om
300.000:- och för lånet sätta ridhuset
som säkerhet för att finansiera byte
av underlaget i ridhuset

7) Medlemmar

94 stycken

8) Tävling

Pay and ride – 2 st, i mars & april
Pay and jump – 1 st i maj

9) Anläggningen
Inkommande punkt:
-

Belysning
Vattenspridarna

Belysning, vi behöver en lift. Jan har
börjat att titta på detta.
Vattenspridarna får rengöras
samtidigt som belysningen fixas

10) Ridhusen / Ridbanorna

-

Gräsbanan
Djupharva ridhuset?
Bokstäver på Sallerupbanan
Speglar i ridhuset, svårt att se sig
själv, justeras/flyttas?

Gräsbanan behöver dressas och
gödslas. Carola har ett nummer till
en golfkille gällande dressningen
och förhoppningsvis kan Jörgen fixa
gödslingen. Sofia ringer och kollar.
Carola kollar med Mats om han kan
djupharva ridhuset för att
förhoppningsvis få det jämnare.
Bokstäver till Sallerupsbanan Emelie
letar upp bokstäver som finns på
anläggningen och återkommer med
hjälp att få upp dem
Speglar – vi funderar om det finns
en bättre lösning

11) Utbildning
Återkommer när underlag är bytt och
covid 19 ”lugnat ner sig”
Grönt kort kurs – Jenny
12) Övriga frågor

-

EHV-1 viruset
MRCO – årsmöte

Styrelsen kommer kalla in till ett
extra möte om EHV-1 virus
eskalerar i Skåne/Sverige. Men vi
lägger redan nu en text på
hemsidan och fb om att vara aktsam
om hästen är snorig. (gäller ju även
kvarka)
Jan o Carola var med på MRCO
årsmöte i veckan. Det blev en ny
ordförande för i år, det blev
Klagshamn.

13) Nästa möte

Torsdag 8/4 kl 18.30

14) Mötet avslutas

Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet:

Justeras:

Emilia Sahlén

Jan Hultgren

