Protokoll från styrelsemöte den 7 november 2016
Närvarande:
Mats Franzén, ordf, Fredrik Olofsson, Ewa Nilsson, Tomas Hammar, Carina Sühnel
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Mötet öppnas
Val av sekreterare - Carina
Protokolljusterare - Ewa
Föregående mötesprotokoll
Hemsidan har förbättrats och är mer aktiv tack vare redaktör Lena Cederqvist.
Höstens städdag avlöpte med hjälp av cirka 15 positiva deltagare. Protokollet lades till
handlingarna.
Lägesrapport verksamheten
Aktiviteter: Bra deltagande av 20-25 ekipage som tränar på öppen bana varje tillfälle. Träning
för Tomas varje onsdag cirka 10-15 ekipage. Tävlingarna v 45 o 46: Alla funktionärer till
tävlingarna är ännu inte klara, information och scheman har inte gått ut ännu då
funktionärslistan inte är klar. Ska publiceras på hemsidan, så alla kan se.
Fr om 1 december diskuterades om avtal ska skrivas med Tomas Hammar.
Beslöts att Tomas gör en kalkyl över intäkter och kostnader till nästa möte för att visa att
klubben har råd med en verksamhetsledare.
Ekonomirapport
Oktoberrapport ännu inte klar. När klubben anordnar aktiviteter är kontantfritt önskemål.
Det går att använda swish och kortbetalning vid evenemang och träningar.
Ridskolan
v 47 öppet hus. Därefter start v 48. Julshow planeras den 15 dec. Tom 26/2.
Möte med kommunen.
Mats och Tomas har träffat Katarina Pelin, Mårten Nilsson och Jan Bernardsson på Båstad
kommun den 2 november, nytt möte ska bokas för att presentera ridklubbens
verksamhetsplan för de närmaste åren.
Verksamhetsplan 2017 och 5 år framåt
Planen ska kompletteras med tydliga åtgärder och mätbara mål över fem år, för att styrelsen
ska kunna fatta beslut. Tomas fick uppdrag att undersöka vilka möjligheter som finns för att
utföra investeringar och andra insatser inom ramen för exvis Leader-programmet, allmänna
arvsfonden m.m. - och därmed kunna få extern finansiering.
Kommunikationsplan.
Båstad Ridklubb har en officiell hemsida (båstadsrk.se) som Lena Cederqvist sköter samt
Båstad Ridklubbs officiella Facebook-sida. (Just nu två, tydliggöra vilken som ska användas)
Hur ska vi få fler medlemmar?
Frågan bordlades och tas upp på nästa ordinarie möte.
Nya boxavtal medlemsstallet
Mats deltog vid medlemsstallets senaste möte och informerade att samtliga boxavtal

kommer att sägas upp och att nya boxavtal ska ersätta de gamla. Nya avtal kommer att
lämnas ut före 1 december.
13. Synpunkter från medlemmar
Ewa läste upp de inlämnade skriftliga synpunkterna från privatstallet. Med bland annat krav
på tydligare kommunikation, både vad gäller ridhustider och uppbokningar av ridhusen. När
sker harvning och vattning. Rätt tider kommuniceras. Obs också att alla har inte facebook.
Kommunikation ska ske även på hemsidan. Frågor kring extratjänster och önskemål om att
tydliggöra insläppstider m.m.. Frågor kring klubbens ekonomi kom också upp. Önskemål att
publicera / lämna ut rapporter kring ekonomin.
14. Nästa möte den 5 december kl. 18.30
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