
   Protokoll Södra Sallerups Ryttarförening 
   Mötesdatum: 2022-05-08 kl.17.00 
 
   
 

 
Närvarande (markerade med X efter namn 

   Carola Granström X Emilia Sahlén X 
   Jan Hultgren X    Britt Kamper Johnsson X 
   Helena Ageland  X Jenny Kryhl X 
   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 
 

Fixardagen – bra uppslutning på 
lördagen! Lite kvar att göra. 
 
WE träningen gick jättebra!  
 
Köp o sälj sida uppe!  
 
 

6) Ekonomi 
 

 

Vi har använt mer el än förra året (april) 
och med tanke på elpriserna så bör vi 
försöka få ner förbrukningen. T.ex är det 
viktigt att inte tända upp hela ridhuset på 
dagtid.  
 

7) Medlemmar 
 

107 medlemmar  

8) Tävling 
 

- Dressyrtävlingen 
 

- Hopptävlingen i maj  
 

Vi hade lite färre tävlande på vår 
dressyrtävling än vi hoppades på. Men 
vi fick ihop cirka 10.000 kr efter allt är 
betalt.  
  
Det är få anmälningar även till vår 
hopptävling i maj så vi kommer troligtvis 
att slå ihop tävlingarna till endast lördag 
och ha en p&j på söndag . 
 



9) Anläggningen 
 

 
- Skyltar välkommen/väl åter 
- Värdegrundsskylt ridhus 
- Skyltar infångare hinder 
- Skyltar (Britt) 
- Fixardagen 
- Skottkärra till parkeringen 
- Gräsbanan 
- Avloppet  

 

 
Skaffa nya skyltar till välkommen o 
välkommen åter – Carola  
 
Värdegrundssylt till ridhus kommer vi att 
införskaffas- Carola  
 
Sätta logga på våra infångare så kan vi 
använda dem även till prispall etc. – 
Emily  
 
Skyltar på området t.ex 
hundkoppeltvång etc. – vi tittar över 
detta  
 
Skottkärra – Emilia fixar skottkärra  
 
Avloppet – Det blev stopp på tävlingen 
men det verkar funka nu. Vi får dock ha 
koll på avloppet.  
 
 

 
 

10)  Ridhusen / Ridbanorna 
 

- Ansvar intag bom o hinderhelg 
- Byte av träningsdag Jenny 

 

 
- Jenny funderar på annan dag i 

veckan under sommarhalvåret för 
att sin hoppträning istället för 
söndagar då många tävlar. 
Träningen ska då ske utomhus. 
 

- Vi förlänger hinderhelgen med 
torsdag-torsdag och tar bort 
bomhelgen tills vidare. 

11)  Utbildning 
 

 

 

12)  Övriga frågor 
 

- Ridtravareförbundet frågade om 
de kan hyra anläggningen i 
oktober en helgdag i oktober.  
-  

 
- Vi säger ok till att hyra ut till 

ridtravarförbundet den 1 eller 
2 oktober 2022, Carola pratar 
med dem och återkom om 
exakt datum.  

13)  Nästa möte 
 

- 19 juni kl 16.00  

14)  Mötet avslutas Ordförande avslutade mötet 
 

 
Vid protokollet:            Justeras: 
 
              Jan Hultgren 


