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Sammanfattning styrelsemöte Ridklubben Norrtälje Ryttare 18 december 2017
Beviljade bidrag
10 000 kronor – Rebeckalogen, syfte inköp handikapphäst
450 000 kronor – Norrtälje Kommun, anläggningsstöd
150 000 kronor – Norrtälje Kommun, investeringsstöd (att matchas med egen tredjedel, dvs 75 000
kronor för full utbetalning. Pengarna inte låsta till 2018, men inget nytt investeringsstöd kan sökas
förrän dessa är använda)
Budget 2018
Beslutades att preliminärt planera för investeringar om 195 000 kronor 2018. 120 000 kronor för
hästar, 75 000 kronor för att matcha fullt investeringsbidrag från kommunen.
60 000 kronor beviljas till hästinköp fram till slutet på maj. Pengarna tillgängliga från januari då
anläggningsstödet utbetalats.
Vid styrelsemöte i maj tas beslut om vidare investeringar inom den satta ramen för 2018, baserat på
utfallet av verksamheten under vårterminen.
Hästar - sjukdomsläget
11 december sjuknade första hästen in i koliksymptom. Sedan dess har i stort alla hästar insjuknat i
större eller mindre omfattning. Symptomen är feber och diarré, nedsatt aptit, nedsatt allmäntillstånd.
En ponny har varit på Ultuna ett antal dagar då han var mycket medtagen med hög feber. Inga prover
har visat något konkret, vi har fått negativt svar på Coronavirus (vilket enligt veterinär inte behöver
betyda att det inte är Coronavirus). För säkerhets skull har salmonellaprov tagits, negativt.
Hästarna är nu på bättringsvägen, och om den positiva trenden fortsätter startar abonnemangsverksamheten helt som planerat 2 januari 2018 för vårterminen.
Jullovet kommer inte ha några uppsuttna aktiviteter, dessa är inställda. Leila anmäler till
avbrottsförsäkringen.
Personal
Intervjuer pågår av kanslist. Intervjuer av ridlärare pågår.
Skyddsrond
Skyddsronden som var planerad till 24 november blev inställd på grund av sjukdom. Nytt datum är
satt till 26 januari 14.30. Personalen har valt Sandra Nicolin som sin representant. Erika, Leila och
Sandra genomför skyddsronden.
Teamutveckling
24 november körde personalgruppen en workshop tillsammans med Erika. Lyckat och intressant.
Tävlingsupptakt
Vi kallar till möte 7 januari för alla som vill vara med och tävla i lag 2018.
Medlemsfest
Erika, Li och Suss sätter ihop innehåll och inbjudan, skickas ut i slutet på vecka 51 – medlemsfest 14
januari, Lommarskolan, 15.00-17.00.

