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Sammanfattning styrelsemöte Ridklubben Norrtälje Ryttare 15 juni 2017
Genomgång av likviditeten
Vi har nu sommarens betalningsfria månad framför oss, där vi vet att likviditeten kommer vara
ansträngd i augusti innan abonnemangsbetalningarna är igång igen. Första fakturan för höstterminen
har förfallodatum 25 juli, dessa skickas ut nästa vecka.
Investering - ridhusbotten
Beslutades att välja offerten från Edfors, och genomföra bytet av botten under sommaren.
Status ridläger
Sommarens ridläger är nu bokade till ca 85 % av budget.
Personal
14 juni var personalen på planeringsmöte hos Uppsala Ponnyklubb (UPK). Det var en bra dag, och
man jobbade både med planering för sommarens ridläger och övriga aktiviteter, och med planering för
hösten.
Hästar
Projektansökan kommunen för hästinköp väntar på besked.
Anläggning
Boxbygge:
Vi kommer att bygga 8 boxar (hela raden i A-stallet mot gångvägen). Efter sommarens projekt
kommer 3 spiltor att återstå, ev. kan någon eller några av dessa bli B-ponnyboxar.
Beslutades att ta offerten från Hammars.
Målning och fasader:
Kommunen har lagt ut uppdraget på målning av anläggningen, men inget datum för genomförande
finns ännu.
De trasiga fönstren i stallet mot gårdsplanen är nu bytta.
Brandskydd:
Slutrapport från brandskyddsrond ej klar.
Ridgrupper, beläggning
Det blir en del ommöbleringar i ridgrupperna inför hösten, med de personalförändringar som är.
Maxantalet ridande med planeringen för höstterminen är ca 320 om alla grupper är helt fulla.
Vi har en kölista på ca 40 personer som hört av sig under maj/juni som vill börja rida. Det är främst
Lek&Lär och nybörjarvuxna.
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Externa tränare på anläggningen:
De externa instruktörer som kommer till vår anläggning och ger lektioner ska godkännas i förväg, och
intyga att de har F-skatt och är försäkrade. Ett enkelt avtal tas fram att användas för de instruktörer
som kan bli aktuella.
Övrigt personal, hästar, anläggning
Vårterminen slutar 12 juni, och höstterminen börjar 12 augusti. Personalen har upptaktsmöte 10
augusti inför hösten.
Tävling (klubbtävling, pay-and, material, mm)
Under hösten kommer Sandra hålla i lingon/blåbär/hallon-tävlingar på söndagförmiddagarna i
anslutning till våra klubbtävling/pay-and. Det innebär att klubbtävlingar/pay-and-arrangemang
kommer att starta ca 14.00 under höstterminen.
Tävlingskommittén (externa tävlingar)
Vi har fått en förfrågan om att arrangera DM i WE i september. Det skulle innebära ca 15 starter i LA,
MSv och Svår.
Diskuterades att detta är ett bra tillfälle att fortsätta profilera oss som en ”bra klubb för WE”.
Beslutades att vi gärna svarar ja på frågan att arrangera DM.
Krishanteringsplan
Beslutades att godkänna den krishanteringsplan som tagits fram. Detta kommer vara ett levande
dokument, som uppdateras i samband med skyddsronderna (samt vid behov).
Beslutades att titta på möjligheter till kurs för personalen i HLR och första hjälpen under hösten.
Beslutades att vi också behöver ta fram en hanteringspolicy och -rutin för Hot, våld och sexuella
trakasserier, som en del i vårt arbete med värdegrund och tydlighet i vad vi står för i vår förening.

