Protokoll 1:2018
Styrelsemöte Hästhagens Ryttarförening 11/3 2018 kl. 10-12
Närvarande: Marie Fransson, Torsten Nilsson, Eva Sunnanväder, Johanna Rappe, Anja
Sauhula, Britt-Marie Persson, Johanna Lindgren, Eva Marie Larsson.

1. Mötet öppnas.
2. Godkännande av dagordning.

3. Föregående protokoll fanns inte tillgängligt och kunde inte gås igenom. Tanken är att
protokoll från styrelsemötena ska finnas tillgängliga dels i pärm på anläggningen, dels
på hemsidan.
4. Ekonomisk rapport. På föreningens konto finns 36.000 kr. Imorgon ska Britt-Marie
betala en elräkning på 7.000 kr. På ungdomssektionens konto finns 17.000 kr, vilket är
oförändrat sedan senaste mötet. Kostnaderna som föreningen haft för det nya
underlaget gör att vi måste hålla igen på utgifterna ett tag framöver.

5. Öresundsspelen 2018. Sannolikt kommer tävlingarna att generera mindre pengar i år
jämfört med i fjol, bland annat eftersom påsken ligger tre veckor tidigare i år och
eftersom vi i fjol hade problem med regnvatten i uppstallningen.
Det saknas fortfarande funktionärer och det är svårt att överblicka var det behövs mer
folk. Elisabet Rappe kan administrera detta för att vi ska ha tillräckligt med folk på rätt
plats, vid rätt tidpunkt. Troligtvis är det inte fler starter än att det räcker med en bana,
vilket minskar behovet av bland annat skrivare.
Kafeteriagruppen behöver föra en dialog med Britt-Marie och Jenny som organiserade
detta arbete i fjol, då det kan vara svårt med planering av inköp mm för de som inte
varit med förut. Det är viktigt att tänka på ekonomin när det gäller inköpen – det är för
dyrt att handla hos de stora grossisterna. Sara Käck, som är med i kafeteriagruppen,
kan få hjälp av Kajsa Thornberg med inköpslista.
Förslag på lunchrätter: korv stroganoff (Eva Marie förbereder), lasagne med köttfärs
och vegetarisk lasagne (Elisabeth Ripa), gulasch, köttfärssås (Eva). Britt-Marie
förbereder ytterligare en lunch. Två kvällar kommer det att vara ryttarmiddag och det
kommer då att serveras kycklinggryta (Kajsa Thornberg) och grillat (Björn och Lars).
Till dessa kommer troligtvis ca 30 personer inklusive funktionärer.
Överbliven mat serveras under resterande tävlingsdagar. Förberedd, fryst mat sparas
till tävlingen i maj och kan eventuellt även serveras på Byalagets tillställningar.

Underlaget i ridhuset ska planas ut under v 12. Det har varit svårt att vattna underlaget
då ledningarna frusit när det varit kallt. Om det inte blir varmare innan tävlingarna så
måste det vattnas manuellt.
6. Övriga frågor.
Torsten:
När ekonomin tillåter behöver belysningen i ridhuset bytas ut. Beroende på vilken typ
av ljuskälla man väljer så kan det eventuellt räcka med färre rader, vilket i
kombination med led-lampor skulle minska elförbrukningen.
Torsten:
Det skulle behövas en ny lösning för domarbåsen. I dagsläget är de mycket besvärliga
att sätta upp.
Eva:
Hopptävlingar för ponny i maj. Dessa har tidigare arrangerats som en cup över två
dagar, vilket varit uppskattat. Om man väljer att inte ha någon L:A-klass så behöver
man inte ha veterinärbesiktning. Kanske är det bättre att hålla det på lokal nivå?
Johanna R:
Det finns ett intresse för att anordna en inofficiell working equitation-tävling med
enbart precisions- och speeddelarna. Antingen i vår eller i höst.
Anja:
Mötesprotokollen måste finnas tillgängliga på hemsidan framöver och dagordningen
för styrelsemötena behöver skickas ut till styrelsen i förväg.
Britt-Marie:
I föreningens stadgar finns angivet hur val av styrelse ska gå till. Vid detta årsmöte var
det en del oklarheter, bland annat vilka som valdes till vilka poster och för hur lång
tid. Våra stadgar behöver förtydligas med hur många styrelseledamöter som ska väljas.
Inför nästa årsmöte behöver några förbättringar göras:
- På sista styrelsemötet (förslagsvis läggs detta i januari, februari) innan
årsmötet bjuds valberedningen in för att presentera sina förslag på nya
styrelsemedlemmar.
- Valberedningens förslag läggs sedan ut på hemsidan så att det blir
tillgängligt även för övriga medlemmar.
- Verksamhetsberättelsen ska presenteras för styrelsen före årsmötet.
Britt-Marie:
Vi har fått ett nytt avtal från Mobilboxen angående hyra av boxar för tävlingar. Enligt
detta avtal står vi kostnaden om boxarna skadas på grund av storm. Efter att
Mobilboxen köpt upp enda konkurrenten på marknaden så finns inte så mycket
förhandlingsutrymme. Kanske skulle vi se vad det kostar att hyra från Danmark?
Oavsett leverantör så är det viktigt att inspektera boxarna och hur de satts upp samt att
dokumentera eventuella brister.

Britt-Marie:
Ytterligare en arbetsdag behövs innan Öresundsspelen. På arbetsdagen 10 mars kom
ca 15 personer och bland annat ordnades belysningen i ridhuset samt delar av sargen.
Nästa arbetsdag läggs 25 mars kl. 10.00. Verktyg tas med av de som kommer, det
finns inga på anläggningen.
Marie:
Med Skatteverkets nya regler för vilka aktiviteter som är godkända för
friskvårdsbidrag så har frågan om att dela upp årsavgiften i en anläggnings- och en
medlemsavgift kommit upp. Anläggningsavgiften kan betalas av friskvårdsbidraget,
men inte medlemsavgiften. Förslagsvis sätts medlemsavgiften därför till en låg andel
av totalsumman. Man ska inte kunna välja att enbart betala medlemsavgiften. Kvitto
krävs för att friskvårdsbidraget ska betalas ut, Britt-Marie skriver ut detta på begäran.
7. Nästa möte. Måndag 23 april kl. 19.00
8. Mötet avslutas.
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