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Sammanfattning styrelsemöte Ridklubben Norrtälje Ryttare 17 augusti 2017
Genomgång av likviditeten
Förutom ”vanlig” fakturering kommande period, väntar vi in LOK-stöd i september.
Status ridläger
Sommarens ridläger gick väldigt bra, budgeten hölls.
Samarbetet med En Sommar För Alla fungerade bra, och vi kollar om intresse kan finnas för Höstlov
för alla och Jullov för alla.
Budget 2018
Vi kommer starta budgetprocessen för 2018 i samband med styrelsedag i september.
Autogiro
Mål att ha klart i oktober
Förlänga ridterminerna
Diskuterades påverkan om vi skulle förlänga ridterminerna 40 veckor, till 42 eller 44 veckor totalt
under året. Styrelsen tittar vidare på detta i samband med styrelsedag där vi ska diskutera budget och
verksamhetsplan 2018.
Personal
Nya personalgruppen är på plats. Roller och arbetssätt behöver ”sätta sig” lite kommande tiden, men
det känns väldigt bra.
Hästar
Milou är såld och har flyttat.
Nya hästar: Alanya (halvblod) har köpts in. C-ponnyn Tim är på lån. Vi har också lånat in Isadora
(halvblod) på foder.
Sara är i full färd med att gå igenom hästflottan, och sätta ihop en plan.Anläggning
Boxbygge:
8 boxar klara, och inflyttade. Arbetet har flutit på bra, och Länsstyrelsen har inspekterat och godkänt.
Målning och fasader:
Kommunen startar målningsarbete på klubbstugan 21 augusti. De är medvetna om att vi har tävlingar
helgen 26-27 augusti, och kommer att ta ner alla ställningar om de inte slutfört jobbet innan dess.
Brandskydd:
Slutrapport från brandskyddsrond ej klar.
Ridgrupper, beläggning
Första veckan för ridskolan denna vecka. Många nya elever, och ett fåtal som har slutat/sagt upp sin
plats.

__________________________________________________________________________________
FU-verksamheten
Vi drar igång FU-verksamheten i höst igen. FU-verksamheten är något vi behöver se över, även vad
gäller hästmaterialet.
Fritidsgården
Fritidsgården startar tisdagen 22 augusti. Vi kommer att ha aktiviteter tisdag-fredag 14.30-17.30 under
ledning av Louise. Fritidsgården är öppen för alla medlemmar från 9 år och uppåt.
Tävling (klubbtävling, pay-and, material, mm)
Under hösten kommer vi ha lingon/blåbär/hallon-tävlingar på söndagförmiddagarna i anslutning till
våra klubbtävlingar/pay-and. Det innebär att klubbtävlingar/pay-and-arrangemang kommer att starta
ca 13.00 under höstterminen.
Domare behöver bokas för klubbdressyrdatumen.
Tävlingskommittén (externa tävlingar)
Regional dressyr storhästar 26 augusti, och lokal/regional dressyr ponnyer 27 augusti. Förberedelserna
är igång.
DM i WE 10 september. Få anmälda (12 av max 20 i dagsläget).
Funktionärssöndag kommer hållas på en lördag – 4 november.
Code of Conduct – våra ledstjärnor
Styrelsen godkände förslaget till Code of Conduct – Ridklubben Norrtälje Ryttares Ledstjärnor. Detta
kommer att kommuniceras tydligt på hemsidan, klubbstugan och i stallet.
Ridläger 2018
Projektgrupp för att arbeta fram förslag till upplägg för ridläger 2018 tillsattes (Monica och Eva,
Andrea).
Gruppen får alla enkätresultat från sommarens läger, uppgifter om antal deltagare för de olika lägren
etc., och tanken är att arbeta fram strategin och strukturen för lägerverksamheten 2018.
Kurs i HLR
Innan vi kan publicera krishanteringsplanen ska HLR-utbildning för personalen vara genomförd.
Personalen kommer ha HLR-kurs preliminärt under höstlovet.

