Protokoll Södra Sallerups Ryttarförening
Mötesdatum: 2021-04-08 Teams kl.18.30

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

4) Godkännande av dagordning

Ja!

5) Åtgärdslistan /
Föregående protokoll

Bokstäver uppe på sallerupsbanan

6) Ekonomi

Stabil!

7) Medlemmar

Tillägg för dagsbiljett – om man inte är
medlem får man bara träna för tränare
på SSRF inte ta med egen tränare.
Carola/Emma fixar detta.

Dagsbiljett/ej medlem

Sekreterare: Emilia Sahlén
Justerare: Jan Hultgren

101 medlemmar i dagsläget.
8) Tävling


Pay&Ride 24 april

Vi hoppas vi kan köra den denna gång!
17 anmälda än så länge (25 max)

9) Anläggningen


Hämta hästgödsel –
privatpersoner

Emilia gör skylt till hästgödseln &
swichönskan



Säkerhetsgenomgång

Säkerhetsgenomgång görs 9/4 av Jan
och Emilia, protokoll kommer senare.

10) Ridhusen / Ridbanorna
1. Hinder ute på Sallerupsbanan
2. Ridhusunderlaget – uppdatering
3. Påsarna i ridhuset
-

1) 1 maj ska hinderna ut på
sallerupsbanan och då också
utökade hopptider i
paddocken.
2) Lånet har beviljats från
banken till ridhusunderlaget!
V.35 kan Micke Nord lägga in
nya underlaget (kanske
tidigare i juni om han får
någon lucka)
Material måste köpas in till
sargen. Jan skriver upp vad
som behövs.
Bevattning måste fixas i maj
(fixardag?)
3) Påsar tas bort till P&Ride och
förhoppningsvis behövs de
inte tas fram igen efter detta.
Emma tar bort meddelandet
om detta från hemsidan när
påsarna tas bort.

11) Utbildning
12) Övriga frågor
-

Fräscha upp logotypen?

13) Nästa möte

Ett förslag görs till en
moderniserad logga. Emilia
återkommer.

29 april 18.30

14) Mötet avslutas

Vid protokollet:

Ordförande avslutade mötet

Justeras:

Jan Hultgren

