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Sammanfattning styrelsemöte Ridklubben Norrtälje Ryttare 19 oktober 2017
Personal
Schemat håller på att sätta sig, och fungerar bra så här långt.
Hästar
Luna är såld.
Nya hästar: Prins (C-ponny) på lån. Ollie (quarter) på lån. Båda dessa är inlånade med syfte att köpa
om det faller väl ut.
Sara är i full färd med att gå igenom hästflottan, och sätta ihop en plan. I budgeten har vi räknat med
en månadsavsättning, med huvudsyfte hästinköp.
Anläggning
Målning klubbstuga klart. Handikappingång till ridhuset på gång. Fortfarande inget besked om
målning resterande, och inte heller om ridhustaket.
Ridläger 2018
Ridlägerprojektgruppen har lämnat sina tankar till Leila, och dessa Leila slutför nu förslaget för
ridlägerdelen av budgeten. Vi bör kunna ha ett budgetförslag för beslut till styrelsemötet i november.
Tävling (klubbtävling, pay-and, material, mm)
Många starter hoppningen, pay and jump 8 oktober.
WE med KM är den klubbtävling som är kvar för året 22 oktober, då kör vi också pay and WE.
Mycket få starter anmälda.
Tävlingskommittén (externa tävlingar)
6 tävlingsdagar 2018 (2 WE, 2 dressyr, 2 hoppning). Ansökan datum gjorda i TDB, avvakta
behandling. Datumen måste också passas in med ridskolans verksamhet.
Ekonomi- och attestprinciper
Styrelsen godkände förslaget till ekonomi- och attestprinciper.
Ungdomssektionen
Louise har startat arbetet med att sätta ihop en formell ungdomssektion med styrelse. Vi väntar på att
höra om det finns intresse.
Höstlov för alla/Jullov för alla
Detta kommer inte att genomföras, Kommunen ansvariga för budgeten och har tackat nej.
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Arbets-/ansvarsbeskrivning Ridskolechef
Gick igenom utkast till ansvarsbeskrivning för Ridskolechef, styrelsen godkände förslaget.
Möte Kommunen angående anläggningsstödet
26 oktober kommer Leila och Erika gå på möte med nämnden i Kommunhuset för att prata om
anläggningsstödet 2018. Vi kommer då att presentera verksamheten, och beslutades att vid mötet även
diskutera möjlighet till ett förhöjt bidrag för 2018 med anledning av det minus vi fortfarande har efter
kvarkan 2015/2016.

