
   Protokoll Södra Sallerups Ryttarförening 
   Mötesdatum: 2023-03-12 kl.16.00 

   

Närvarande (markerade med X efter namn 
   Carola Granström X  Emilia 
Sahlén X 
   Britt Kamper Johnsson X Katja 
Phelan X 
   Helena Ageland    Jenny 
Kryhl  
   Emma Asklund X  Anna 
Sundström X 
   Emelie Hochfellner Svensson X 
    

    

Dagordning:             Beslut: 
1) Mötet öppnas Mötet av ordförande

2) Godkännande av 
föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes

3) Val av sekreterare & 
justerare 

Sekreterare: Emilia Sahlén 
Justerare: Britt Kamper Johnsson 

4) Godkännande av 
dagordning 

Ja! 

5) Åtgärdslistan / 
Föregående protokoll 

6) Ekonomi Gick igenom på årsmötet.

7) Medlemmar 83 medlemmar just nu.

8) Tävling 

- Hopp o 
Dressyrtävling 
inplanerade i vår 

Tävlingskommittén har koll på vad som ska göras, 
de hade möte igår. 



9) Anläggningen 

• Flygklubben 
• Jakt 
• Allmänt om anläggningen 
• Vårens ak7viteter  

- Flygklubben har informerat om sina 
aktiviteter framöver, tävling 3-4 juni. 
Carola informerar medlemmarna om detta 
när det är dags. 

- Jakt – Prydesholm och Malmö viltvård 
meddelar oss när de jagar, övriga jaktlag 
informerar inte om oss om jakt. 

Anläggningen har en del som måste fixas inom 
rimlig tid: 

- Taket på lilla ridhuset måste göras vid  

- Taket på domartornet måste åtgärdas 
(presenning till att börja med) och en stor 
gren hänger ut över domartornet och 
måste tas bort.  

- Vi måste se över flaggstängerna, den vid 
gräsbanan har trillat och den vid 
parkeringen behöver ses över och den vid 
Ingelas stall bör tas bort. Fundamentet vid 
parkeringen ska tas bort. (åtgärdas)  

- Avloppet kontrollerar Katja en gång 
varannan månad – Carola visar vad som 
ska kontrolleras  

- Emma tar på sig att sätta upp ett protokoll 
där man fyller i när man kollat 
hjärtstartaren (datum/signeras) + sätta 
upp fler skyltar om att hjärtstartaren finns. 

Vårens aktiviteter  

- V.12 och v.13 fixardagar – både lördag 
och söndag. En styrelsemedlem ska vara 
med under varje fixardag, Carola lägger 
upp todolista på driven. 

10) Ridhusen / 
Ridbanorna 

• Belysningen i ridhuset- LED 
• Ljusinsläpp 

- Belysning LED – Britt tar in en offert från 
leverantör och ser vad det kostar.  

- Hon kollar även offert till ljusinsläpp i 
ridhuset. (byta eller rengöra partierna 
längst upp mot taket) 



Vid protokollet:            Justeras: 
              

11)  Utbildning 

• Hjärtstartare – utbildning  

- Emma fixar utbildning gällande 
hjärtstartaren. 

12) Övriga frågor -

13) Nästa möte - 16/4 kl 16.00 

14) Mötet avslutas Ordförande avslutade mötet 


