Protokoll 2:2018
Styrelsemöte Hästhagens Ryttarförening 23/4 2018 kl. 19-21
Närvarande: Marie Fransson, Torsten Nilsson, Eva Sunnanväder, Johanna Rappe, Britt-Marie
Persson, Johanna Lindgren, Eva Marie Larsson, Jenny Christensen, Veronica Ermanbrinks,
Sara Käck.
1. Mötet öppnas.
2. Godkännande av dagordning.
3. Föregående protokoll.
4. Ekonomisk rapport. På föreningens konto finns 73.480 kr. I supporterlotteriet finns
37.220 kr. På ungdomssektionens konto finns 17.000 kr, vilket är fortsatt oförändrat
sedan senaste mötet.
Öresundsspelen drog in 67.000 kr varav 16.000 kr från kafeterian.
5. Maj-dressyr 27/5. Funktionärer behövs och kan administreras av Elisabet Rappe. BrittMarie ordnar med skrivare. Till kafeterian är det inte mycket att inhandla. Det finns
lasagne i frysen som blev över vid Öresundsspelen. I övrigt serveras ingen varm mat.
6. Hopptävlingarna.
Ponnyhopptävling anordnas 9-10/6. Eva håller på med propositionen för tillfället. Ulla
’Ullis’ Bengtsson är klar som veterinär, vilket innebär att det även blir L:A. Nästan
alla sponsorer som varit med tidigare är klara även för årets tävlingar. Tävlingen
kommer att ordnas som en cup liksom tidigare år. Eventuellt kommer det även att
hållas ytterligare en cup i de lägre klasserna. Siri Sjögren kommer att vara banbyggare.
Hopptävling för häst anordnas 11-12/8 och Pay n Jump anordnas 6/6.
7. Städdag. Söndag 3/6 blir det en mindre städdag för att fixa inför tävlingen
efterföljande helg. Utöver detta behövs en större städdag alternativt en ”fixlista” med
ansvariga som medlemmarna kan bocka av uppgifter till. Ridhusgaveln behöver
tvättas, överliggaren på sargen ska lackas, dörrar ska målas och den raserade muren
utanför ridhuset ska byggas upp. Lackningen av sargen görs bäst när det inte är så
många som vill rida inne eftersom det kommer att lukta skarpt.
8. Löshoppning. Det har kommit många frågor om när det går att löshoppa i ridhuset
igen. Då det nya underlaget nu kan vattnas regelbundet så går det bra att löshoppa
igen.
9. Inkommen skrivelse. Skrivelse från Elisabeth Rappe är bifogad till protokollet.
Elisabeth administrerade funktionärslistan vid Öresundsspelen och kan göra detta fler

gånger men har några förslag för att underlätta arbetet och för att inte våra eldsjälar
ska slitas ut. Hon föreslår bland annat att tävlingarna drivs som projekt, vilket
styrelsen tycker är ett bra förslag som kan testas på hopptävlingarna i juni. Eva
Sunnanväder kommer att vara ”projektansvarig”.
Vidare föreslår Elisabeth att en viss arbetsplikt införs för att få lösa medlemskap.
Detta är dock inte tillåtet och styrelsen förordar att man hellre lockar med fördelar.
Vid informationen om medlemskap på hemsidan skulle man kunna lägga till att det
”för medlemskap är önskvärt att man hjälper till ex vid klubbens tävlingar”.
10. Övriga frågor.
Jenny:
De nya reglerna för friskvårdsbidraget diskuterades igen. Anläggningsavgiften kan
betalas av friskvårdsavdraget, men inte medlemsavgiften. Detta borde kunna lösas
genom att de som löser anläggningskort automatiskt blir medlemmar/att
medlemskapet är inkluderat i anläggningsavgiften. Denna information läggs ut på
hemsidan tillsammans med ”vill du ha kvitto för friskvårdsavdrag – kontakta
kassören”. På kvittot specificeras kostnaden som just anläggningsavgift.
Britt-Marie:
Föreningen har blivit tilldelade en lagtävling i ponnydressyr 17-19/8. Information om
detta läggs ut på hemsidan av Eva. Det kommer att behövas uppstallning för ca 30
hästar. En funktionärslista behöver upprättas.
På lördag vill byalaget i Billinge eventuellt (vid dåligt väder) disponera ridhuset 1114. Styrelsen samtycker till detta då det är viktigt att hålla en god relation. Information
läggs på hemsidan och Facebook-sidan.
Eva:
Sven skulle behöva harva utebanorna så att de kommer igång, nu är underlaget för
hårt. Hoppbanan, banan vid ridhuset samt ridhuset ska köras regelbundet. Det kostar
att underhålla banorna, men det är ett måste för att vi ska kunna ha tävlingar som folk
återkommer till. Om man får ta vatten ur bäcken skulle det kanske vara värt att
investera i en egen vattentunna? Diskussionen kring detta fortsätter.
11. Nästa möte. Söndag 3 juni kl. 10.00-12.00.
12. Mötet avslutas.
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