Protokoll 4:2018
Styrelsemöte Hästhagens Ryttarförening 16/7 2018 kl. 19-21
Närvarande: Marie Fransson, Eva Sunnanväder, Britt-Marie Persson, Johanna Lindgren, Anja
Sauhula, Jenny Christensen, Torsten Nilsson, Veronica Ermanbrinks.
1. Mötet öppnas.
2. Godkännande av dagordning.
3. Föregående protokoll.
4. Ekonomisk rapport. På föreningens konto finns 164 800 kr. I supporterlotteriet finns
ca 46 000 kr. Hopptävlingen som hölls drog in 29 000 kr (endast banbygget kvar att
betala).
5. Pay & Jump. Kommer att ligga före hästhoppningen 11-12/8, under förutsättning att
det kommer regn. I dagsläget är banorna mycket dammiga och hårda. Mycket
bevattning skulle krävas för att få dem i skick. Det skulle vara dyrt och dessutom
tveksamt miljömässigt i torkan. Om det ändå skulle vara görbart att bevattna så skulle
det kunna finansieras av att vi säljer bommar och stöd som vi ändå aldrig använder.
Eva S håller i detta. Annars kan vi lägga denna pay & jump senare, antingen att den
hålls ute eller i ridhuset.
6. Hästhoppning 11-12/8. Samma resonemang som kring pay & jump – om det inte
kommer regn så blir det svårt att genomföra tävlingen. Än så länge är det inte så
många som anmält sig. Beroende på hur många starter det blir skulle det eventuellt bli
aktuellt att bara ha tävling en dag, istället för två. Detta skulle spara in behovet av
bevattning. Ingen mat behöver lagas i förväg. Funktionärslista behöver sättas ihop.
Nästa styrelsemöte sätts till 30/7 för att kunna ta ett slutgiltigt besked om huruvida
tävlingen kan genomföras. Anmälningstiden går ut 2/8.
7. Augustidressyren 17-19/8. Samma resonemang som kring pay & jump och
hästhoppningen – om det inte kommer regn så blir det svårt att genomföra tävlingen
på ett bra sätt. Boxar är redan bokade inför tävlingen. Dessa kan avbokas senast 3/8.
Britt-Marie ringer Pytt Hamberg, landslagsledare, under mötet. Hon tror att ca 35
ekipage kommer till start, men att de ska stämma av igen efter SM. Kanske kan
Development Tour, >16 och 17-20 ridas som gemensamma klasser, men med separata
prisutdelningar. Beslut om tävlingens genomförande tas på nästa styrelsemöte.
8. KM – planeras till mitten på september och ska inte krocka med lagtävlingarna i
hoppning eller dressyr. Jenny och Eva kollar upp datum för lagtävlingarna.
9. Övriga frågor.
Britt-Marie: En kyl/sval fungerar dåligt. Vi håller utkik efter en begagnad på Blocket.

Johanna: Skatteverket har ingen information på sin hemsida om hur
familjeanläggningskort bör hanteras från klubbens sida i fråga om friskvårdsbidrag. Vi
väljer att lita på att våra medlemmar inte missbrukar förmånen.
10. Nästa möte. Måndag 30/7 kl. 19.00.
11. Mötet avslutas.
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