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Sammanfattning styrelsemöte 3-2018 Ridklubben Norrtälje Ryttare 16 april 2018
Genomgång av likviditeten
Likviditetsplanen gicks igenom, vi följer plan.
Beviljade bidrag
50 000 kronor i stipendium från Roslagens Sparbanks Stiftelser, med syfte lånehjälmar och -västar
samt sadlar. Utbetalning sker i samband med utdelning 3 maj.
Ridläger
Flera läger är slutsålda, platser finns på ett övernattningsläger och ett helgläger, båda ligger i
månadsskiftet juni/juli.
Hästar
Kåre är såld, och står kvar som inackorderad på ridskolan.
Personal
Sara har brutit ett finger, och vi avvaktar vad detta får för påverkan på lektionsplanering med mera då
vi vet hur hennes ev. sjukskrivning kommer se ut.
Vi får en ny instruktör till lek&lär-lektionerna på söndagar vårterminen ut, Malin Koppanen.
Rekrytering instruktör: Styrelsen beslutade att påbörja rekrytering efter instruktör 75 % med
tävlingsansvar. Upplägget ca 50 % instruktör, 25 % tävling (interna, externa, allsvenskan,
administration med mera). Gärna dressyrinriktad instruktör, vi söker ridlärare II/III och/eller hippolog.
Start höstterminen.
Pågår arbete med översikt roller och ansvar i personalgruppen.
Administrationssystem ridskola
Diskuterades olika administrationssystem för ridskola som finns (Hippocrates, Xenophon med flera).
Styrelsen tillsatte en arbetsgrupp – Erika och Suss.
Pay and jump:
Planerade 6 maj, 27 maj och 10 juni.
Pay and ride:
Planerad 3 juni.
WE 1 maj
Planering pågår för fullt. Vi kommer troligen ha fullt startfält, 40 starter. Leila är tävlingsledare.
Sponsorer är Prima4You, Flygfyren, Lättviktsmotor, Anjou.
Hoppning 12-13 maj
Anmälan öppen, ca 50 starter (av 110) på storhäst anmälda så här långt, och ca 20 starter (av 110) på
ponny anmälda. Sara är tävlingsledare. Sponsorer är Flygfyren, Lättviktsmotor, Granngården, JE
Hästsport.

__________________________________________________________________________________
Allsvenskan/lag
Allsvenskorna har startat. Vi har flera nya ekipage med, vilket är roligt. Storhästdressyren division III,
ponnyhoppningen division III och ponnydressyren division III är i full gång.
Ungdomssektionen
Ungdomssektionen vill att styrelsen och USEK ordnar en terminsavslutning (medlemsfest, knytkalas)
tillsammans i juni. Erika bekräftar till USEK att styrelsen gärna är med på detta.
Erika kontaktar USEK (styrelse och Louise) för att prata om hantering av ekonomin.
Byggnation av uteboxar
Erika och Leila sitter i utskottet, och tar fram planer och offerter för beslut majmötet.
GDPR
Arbetet med GDPR fortsätter. Vi testar att arbeta i OneNote, som är ett program där flera personer kan
ha tillgång till samma dokument (d.v.s. dokumentet kan ligga på en plats, och vi kan på så sätt säkra
att personuppgifter hålls på en plats). Detta verkar fungera bra. Kartläggning av processer och rutiner
pågår för dataöversikten.

