Styrelsemöte Båstad Ridklubb 3/10-16
1. Ekonomirapport
Budgeten hålls. Skatter och avgifter är betalda. Amorteringarna betalas
enligt planen. Viktigt att hela tiden se över kostnaderna så budgeten
hålls.
2. Arbetsmiljö
Efter tillsynsbesök i juni av arbetsmiljöverket är klubbens arbetsmiljöpolicy inskickad. Personalansvarig (Tomas) ser till att den följs
tillsammans med anställd personal samt vidtar åtgärderna som framkom
vid tillsynsbesöket. Förslag att klubben ska bilda ett s k sjukvårdsteam
som kan samverka vid tävlingarna.
3. Lägesrapport verksamhetsplan
Arbetet med planen fortskrider och redovisning ska ske före 1 december
för hur utveckling kan ske av Båstads Ridklubb. Tomas Hammar ansvarig.
4. Ridskolan
Avtal är inte klart, då parterna inte är överens om villkoren.
5. Kommunikation
Hemsida, sociala medier. Den nya Facebook-sidan har lagts upp och även
en sluten för medlemsstallet. Lena Cederqvist kommer i fortsättningen
att ansvara för klubbens hemsida.
6. Investeringsbidrag
Från Båstad kommun kan stöd sökas till barn- och ungdomsföreningar
med egna anläggningar för t ex handkappanpassning, energibesparande
åtgärder och myndighetsålagda reparationer. Klubben kommer söka
bidrag till att förbättra ljudmiljön i vår cafeteria med ljuddämpande tak
och även en luftvärmepump till cafeterian för att få ner elkostnaderna
samt förbättra arbetsmiljön.

7. Städdag i höst
Inför höstens tävlingar kommer klubben ha en städdag kombinerat med
funktionärsutbildning. Se mer info på hemsidan. SÖNDAG 23 OKT KL 1014. Klubben bjuder på korv. Väl mött!
8. Båstad Horse Show 2017
Bibbi inbjuden att berätta om nästa års BHS. Vecka 24 hoppning och
dressyr. Nytt är ytterligare en dag. Kör igång redan på torsdagen med
lättare klasser. Parkeringen är ett bekymmer, men kanske möjligt att
använda gräsremsan på andra sidan vägen där vi parkerade transporter
förra året om den klipps. Fler funktionärer behövs! Förslag är att försöka
samarbeta med de närliggande ridklubbarna. På lång sikt önskar Bibbi
öka detta till 7 dagar. Alltså en veckas BHS om 5 år. En budget för BHS
2017 lämnas av Bibbi snarast, senast till nästa styrelsemöte 7/11. Tomas
Hammar menar att det viktigaste är att dra in så mycket pengar till
klubben som möjligt och sätta Båstads Ridklubb på kartan genom att vi
tillsammas genomför en väl anordnad tävling. Tomas tror att krock med
SM för ponny i dressyr kan påverka antalet starter negativt och tycker
inte att det ska vara dressyr i år. Beslut att Bibbi Buhre är ansvarig
tävlingsledare vid Båstad Horse Show.
9. Höstens tävlingar
Tomas fixar tidtagning till både häst o ponny v 45 resp. v 46. Tomas och
Jonny preppar banorna till tävlingarna. En vält ska lånas in. Funktionärer
behövs, Bibbi mailar ut och Tomas lägger ut på Facebook.
Hoppkommittén bokar nytt möte den 24/10.
10. Rapport från möte i medlemstallet
Mats närvarade vid förra stallmötet. Synpunkter som kom fram var att
det är viktigt att kommunikationen blir bättre kring anläggningen.
ridhusschema, bokade aktiviteter, m.m. Även önskemål om att
styrelsemötenas innehåll publiceras. Mats tog med sig att vi i styrelsen
ska bli bättre på att informera när det tas beslut på saker så att det blir
tydligt för alla. Mats informerade om att hö, spån och anläggningskort
kommer att bakas in i boxhyran fr om nästa år. Nya avtal görs till
medlemsstallet.
Nästa möte 7 november.

