
   Dagordning Södra Sallerups Ryttarförening 
   Mötesdatum: 2021-08-19 Teams kl.18.30 
 
   
 

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

4) Godkännande av dagordning 
 

Godkänd 

5) Åtgärdslistan / 
Föregående protokoll 
 

 

6) Ekonomi 
 

 

Mindre intäkter och utgifter än i fjor, men 
det är för att vi inte kunnat ha 
evenemang på grund av Covid-19. 

7) Medlemmar 
 

115 stycken 

8) Tävling 
 
 

 
 

Vi väntar på underlaget och därför 
händer inte mycket fram till vår tävling i 
oktober. 
 
Planeringen inför rosabandet tävlingen i 
oktober är i full gång. 



9) Anläggningen 
 
- Fixarhelg 
- Betesputs 

 

Den 4-5/9 fixarhelg så vi bl a kan fixa 
sparkskyddet efter vi fått det nya 
underlaget. Carola skriver ut till 
medlemmar om detta. 
 
Knivarna på vår betesputs behöver 
slipas. Jan ska kolla om vi kan ta av 
knivarna så vi kan skicka de på slipning. 
 
Vår gräsklippare kommer köras till 
anläggningen inom kort. 

 
10)  Ridhusen / Ridbanorna 

 
- Uppdatering underlag stora 

ridhuset 
- Harvning (Fias mejl) 
 
-  

 
Vecka 35 får vi äntligen nytt underlag. 
Måndag den 30/8 till den 3/9 får vi nytt 
underlag. 
Anders och Jan fixar ett lås till ridhuset. 
Carola ska se om vi kan få till en 
harvningskurs av Micke Nord. 
 
Vi ska se några veckor nu när hästarna 
kommit hem från betet om harvningen 
kommer igång utan att ge ut speciella 
harvningsdagar till olika grupper. Om 
det inte fungerar ska vi se om vi kan ta 
hjälp av de olika träningsgrupperna. 
 

11)  Utbildning 
 
-  

 
 

12)  Övriga frågor 
 
 
 

 

13)  Nästa möte 
 

16/9-2021 18:30 i klubblokalen 

14)  Mötet avslutas Ordförande avslutade mötet 
 

 
 
 
 
Vid protokollet:            Justeras: 
               
 
 
         Emma Asklund   Jan Hultgren 


