Protokoll Södra Sallerups Ryttarförening
Mötesdatum: 2021-11-28 fysiskt kl.16.00

Närvarande (markerade med X efter namn
Carola Granström X
Emilia Sahlén X
Jan Hultgren X
Britt Kamper Johnsson
Helena Ageland
Jenny Kryhl
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

Inget att ta upp

6) Ekonomi

7.000 kr i vinst för klubbmästerskapet

7) Medlemmar

119 st

Sekreterare: Emilia Sahlén
Justerare: Jan Hultgren

8) Tävling

-

Alla verkade nöjda med
klubbtävlingen!




-

Nästa klubbtävling blir i mitten av
mars

-

Kolböra önskar att få vara
delaktiga med tävlingar 2022 pga
av deras underlag. Carola mejlar
dem och ser vad vi kan hitta på
tillsammans

Klubbtävlingen
Kolböra – medarrangör

9) Anläggningen
-

-

Snöröjning grusväg – Jörgen fixar
detta till oss i vinter och fakturerar

-

Hjärtstartare bör finnas på
anläggningen. Kostar omkring
12.000 kr att köpa in. Skulle
kunna finnas i ridhuset. Vi tog ett
beslut att köpa in detta till
klubben. Emma tar bollen.

Hjärtstartare
Snöröjning grusvägen

10) Ridhusen / Ridbanorna

-

Saltning av ridhuset
Extra träning för tränarna
Öppen bana – mejl från Anna
Maurer
Tömkörning – mejl från Louise
Swantesson

-

Saltning av ridhuset, ska
saltas med kalciumklorid.
Jörgen hjälper oss att beställa
detta och saltar det när det
blir dags.

-

När det gäller clinic (två
dagars träning) så ska det
läggas ut på fb först och den
som ansvarar för eventet ser
till att det blir en rättvis
fördelning av ekipage så
ingen hinner roffa åt sig flera
tider direkt utan alla ska få
chansen att testa.

-

Förfrågan om att hyra ut
ridhuset för öppen bana
tackar vi nej till pga av nya
underlaget.

-

Mejl går ut till medlemmarna
om tömkörning i ridhuset och
vad som gäller

-

Skånska ridsportförbundet har
en satsning med WE för
ungdomar och kan erbjuda att
komma ut och ha clinics. Vi
skickar ut en
intresseanmälan. Emely tar
bollen.

-

Daniel Cedergren har
möjlighet att komma på en
endagskurs (en lördag i

-

11) Utbildning
- we för ungdomar
- tappskokurs

januari) och hålla en
tappskokurs. Minst 4 st, helst
omkring 10 st. 700 kr/per
person. Emely tar bollen
-

Intresseanmälan om HLR
kurs skickas ut. Emma tar
bollen.

-

Vi fick in 5.800 kr för kakorna!

-

MRCO möte förra veckan. MR
är fortfarande inte med annars
fortsätter allt som planerat
med både dressyr/hoppningtävlingar. Fritidsnämnden var
också med på mötet.

-

Marie Hilmersson på SISU
kan komma ut o besöka oss
och se vilka stöd och
utvecklingsbehov som vi kan
behöva. Vi tar detta efter
årsmötet och väljer ut en
utbildningsansvarig som tar
detta vidare.

-

2 januari kl 16.00

12) Övriga frågor
-

Kakservice
MRCO
SISU

13) Nästa möte
14) Mötet avslutas

Vid protokollet:

Emilia Sahlén

Ordförande avslutade mötet

Justeras:

Jan Hultgren

