Protokoll 3:2018
Styrelsemöte Hästhagens Ryttarförening 3/6 2018 kl. 10-12
Närvarande: Marie Fransson, Eva Sunnanväder, Britt-Marie Persson, Johanna Lindgren, Eva
Marie Larsson, Anja Sauhula.
1. Mötet öppnas.
2. Godkännande av dagordning.
3. Föregående protokoll.
4. Ekonomisk rapport. På föreningens konto finns 172 355 kr, varav 104 865 kr
inkommit som bidrag från kommunen. I supporterlotteriet finns 37 772 kr. Klubben
drog in ca 10 000 kr på majtävlingen och 6 400 kr på New Body-försäljningen.
5. Pay & Jump tisdag 5/6 kl 17.00. Ca 40 anmälda starter hittills, vilket är färre än i fjol.
Många dubblar dock sina starter när de väl är på plats. Tyvärr har även
Herrevadskloster lagt en pay & jump på samma dag.
Tanken är att vi ska ha fler pay & jump-tävlingar framöver.
6. Sommarcupen. Vi har fått in bra med sponsorer (bland annat Börjes och Djurgården)
så det blir två cuper; L:D-L:D och L:C-L:C+. Ekipagen lägger ihop resultaten från
sina starter i de respektive cuperna. Rosetter och gehäng är klara och ska hämtas ut.
Några funktionärer saknas fortfarande, liksom sjukvårdare för söndagen. Banbyggnad
fredag 8/6 från kl. 18. Eva Sunnanväder lägger ut ryttarmeddelandet. Johan Sjöberg
vattnar banorna inför pay & jump och under sommarcupen. För detta tar han 1 500
kr/tillfälle. Efter sommarcupen kommer hindren att stå kvar ute (förutom
sponsorhinder och HÄRF-hinder). Sara Käck handlar inför tävlingen. Det var mycket
populärt med de vegetariska alternativen under Öresundstävlingen. Det är lika lätt att
köpa halloumi-burgare som vanliga burgare.
7. Hästhoppning 11-12/8. Lagtävling som klass i klassen i 80 och 100. Vinnarna får ett
gemensamt träningstillfälle för Hannes Melin. Tvåorna får eventuellt ett tillfälle med
öppen bana från SH Stables. Under lördagen kommer klasserna att vara 80, 90, 100
och 105, inklusive lagtävling. Under söndagen kommer klasserna vara 100, 110 och
115. 110 och 115 är regionala, övriga klasser lokala. Om fler sponsorer kommer in kan
det eventuellt även bli en cup på söndagen. Hindren ställs utanför banan efter
tävlingen (inför dressyrtävlingen).
8. Augustidressyren 17-19/8. Upplägget för denna nationella ponnydressyr är fortfarande
inte helt klart. Det kan bli svårt att få ihop funktionärer även till fredagen. Det gäller
att titta på vad som är ekonomiskt försvarbart. Detta är en Development Tourdeltävling för ryttare under 15 år, men det kommer även att vara andra klasser under
helgen. Landslagsledaren kommer vara på plats och hon är med och styr upplägget på

tävlingen. Det är viktigt att redan nu få ut propositionen och att hitta sponsorer. Det är
svårt att uppskatta hur många ryttare över 15 år som kommer att delta. Under dagarna
kommer lagad mat att serveras. Om det blir ryttarmiddag på lördagen beror på
planerna för de nationella ryttarna under 15 år. Kanske kan Lars och Björn grilla på
kvällen?
9. Övriga frågor.
Anja: Det hade varit bra om dagordningen kom ut i förväg så att man kan förbereda
sig bättre inför mötena.
Eva S: Borde vi lägga ut något på hemsidan om vår personuppgiftspolicy? Ja, notis på
startsidan och länk till sida med enkel beskrivning av policyn. Vi kan snegla på
ridklubben i Eslöv som lagt ut liknande information.
Marie F: Hur blir det med friskvårdsbidrag för de med familjemedlemskap? Flera
personer borde inte kunna få ut ersättning för avgiften eftersom den är reducerad.
Detta är bäst att kolla upp med Skatteverket så att det blir rätt. Johanna L kollar upp
detta till nästa möte.
Vi kan inte fasadtvätta ridhuset när det är så dåligt med vatten ute.
10. Nästa möte. Måndag 16/7 kl. 19.00.
11. Mötet avslutas.
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