Protokoll Södra Sallerups Ryttarförening
Mötesdatum: 2022-04-10 kl.17.00

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

Rösterna är räknade – Medlemmarna
har röstat på att behålla den befintliga
loggan.

6) Ekonomi

Stabil

7) Medlemmar

104 st

8) Tävling

Sekreterare: Jenny Kryhl
Justerare: Jan Hultgren

Det arbetas för fullt i TK med
dressyrtävlingen som går av stapeln
30/4 – 1/5

9) Anläggningen
Punkterna läggs upp på fixardag-listan
-

Fixardag – möblera om i klubbis?
Fixardag/helg för gräsbanan

Många träningar på måndagar –
punkten bordlägges till medlemsmöte
10) Ridhusen / Ridbanorna
Dressyrbana innan tävlingen –
Vederbörande har fått svar på FB
-

Många träningar på måndagar
Dressyrbana innan tävlingen?
Ansvar intag efter boom och
hinderhelg
Byta av träningsdag Jenny

Ansvar intag efter bom och hinderhelg –
bordlägges
Byte av träningsdag för Jenny –
Styrelsen undersöker möjligheterna

11) Utbildning

Carola håller WE-träning 7/5 för
medlemmarna

12) Övriga frågor

Styrelsen beslutade att skapa en köp
och säljsida för våra medlemmar

- skapa en köp o sälj sida på fb för våra
medlemmar.
- erbjuda ”Sveriges största hästloppis” att
använda vår anläggning till en loppis.

Styrelsen beslutade att erbjuda Sveriges
Största Loppis att få hyra vår anläggning
för en loppis. Klubben får pengar för
hyran, klubben vill ha kafeteria och SSL
gör jobbet med loppisen.

-Sba-uppdrag ridsportförbundet

-

13) Nästa möte

SBA-uppdrag – Carola svarar SBA via
utskickad länk – det gäller säkerheten
och brandskyddet på anläggningen
Äntligen startar vår ungdomssektion
igång igen – efterlängtad !!! Emelie H
Svensson och Louise Andersson hade
ett informationsmöte med några av
klubbens ungdomar 9/4. Det blev väldigt
bra respons och ungdomarna verkar
taggade.
8/5 kl.17,00

14) Mötet avslutas

Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet:

Justeras:

Jenny Kryhl

Jan Hultgren

