
   Protokoll Södra Sallerups Ryttarförening 
   Mötesdatum: 2021-06-17 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  
  Emelie Hochfellner Svensson X 
    
 
    
 
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 
 

Dressning klar på gräsbanan, väntar 
med gödsel då det inte regnat ännu 
 
 

6) Ekonomi 
 

 

Det rullar på!  
Vi får bidrag från Bingoalliansen 3.267 
kr. Toppenbra!  
 

7) Medlemmar 
 

111 st  

8) Tävling 
 
 

 
 

För att hjälpa till på tävlingen på Ribban 
så kommer det en länk till oss där vi på 
SSRF kan anmäla oss om vi vill hjälpa 
på tävlingen och dra in en liten slant till 
föreningen  



9) Anläggningen 
 

 Nya underlaget  

 Fixarvecka v.27  

 Gräsbanan 

- Lutar åt v.35 för nytt 
underlag  

- Lampor är utbyta på 
Sallerupsbanan, även 
lamporna inne i 
ridhuset och 
vattenspridarna och 
rören är rengjorda. 
Otroligt bra jobb av Jan 
och Anders. 

- En fixarlista skickas ut 
till v.27 som Carola 
mejlar ut till alla 

- Så fort det är gödslat 
så sätter vi upp skyltar 
vad som gäller när man 
får rida där eller inte 
 

 
10)  Ridhusen / Ridbanorna 

 
 
 
- Dressyrstaket Fridentorp 

 
- Dressyrstaket sätts upp den 

26/8 på Fridentorp för Jari 
träning under helgen och tas 
ner den 5/9 så vi kan ha 
öppen bana där under 
veckan.  

 

11)  Utbildning 
 
- Grönt kort kurs 

 
- Intresseanmälan utskickad av 

Jenny Kryhl. 
 

12)  Övriga frågor 
 
- Postboxen  
 

- Vi har sagt upp postboxen 
och fått bekräftelse på det.  

13)  Nästa möte 
 

19/8 kl 18.30  

14)  Mötet avslutas Ordförande avslutade mötet 
 

 
Vid protokollet:            Justeras: 
              
 
 

Jan Hultgren  


