
   Dagordning Södra Sallerups Ryttarförening 
   Mötesdatum: 2021-09-30 fysiskt 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  
  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: Emilia Sahlén  
Justerare: Jan Hultgren 
 

4) Godkännande av dagordning 
 

Ja! 

5) Åtgärdslistan / 
Föregående protokoll 
 

-Allt gammal från ridhuset är bortkört 
och slängt.  
 
-Knivarna är slipade på betesputs men 
den måste tittas över för där är några 
saker som måste justeras. 
 
-Harvningskurs med Micke Nord är 
avklarad  
 
 

6) Ekonomi 
 

 

Stabil utöver förutsättningarna med nytt 
underlag och inga tävlingar 

7) Medlemmar 
 

117 stycken  

8) Tävling 
 
 

 
 

-Dressyrtävling nästa vecka – planering 
för fullt 
-Hopp och dressyrtävling anmäld till i 
vår 
-Klubbmästerskap den 20-21 nov  



9) Anläggningen 
 
- Fixarhelg – vad är kvar?  
- Klippning av gräset på 

anläggningen 
- Vatten – pump och filter 

 

- Fixarhelgen – resten av 
gräset på vallen är kvar, gräs 
fridentorpbanan (Sofia), en 
bräda på Fridentorpbanan 
som ska skruvas upp 
 

- Vi behöver göra en 
service/filterbyte på våra 
pumpar. Carola tar hit ett 
bolag som ska lämna en offert 
på vad det kostar.  

 
- Lift körs till ridhuset på fredag, 

1/10 och ska byta/kolla 
sprinklarna som inte fungerar 
som de ska. Vi har köpt in nya 
huvuden till sprinklarna.   

 
10)  Ridhusen / Ridbanorna 

 

 
- Uppdatering underlag ridhus  

 

 
- Vi kommer dra ner på 

bevattningen några dagar då 
det är ganska blött och ska få 
torka upp 

- Sofia kollar upp om det går att 
låna en vattenbil från travet. 

 

11)  Utbildning 
 
-  

- Tappsko kurs planeras  
 

12)  Övriga frågor 
 
- Kontaktlista till stallägarna i 

södra sallerup  
- MRCO 
 
 

- Carola ordnar en kontaktlista 
till alla stallägaren som bör 
sättas upp i stallarna  

- Carola och Jan har varit på 
MRCO möte. 

13)  Nästa möte 
 

- 28/10 kl 18.30 fysiskt 

14)  Mötet avslutas Ordförande avslutade mötet 
 

 
Vid protokollet:            Justeras: 
              
 
    Jan Hultgren  


