Styrelsemöte Hästhagens ryttarförening 17/9 2018 kl 19
Närvarande: Jenny Christensen, Johanna Rappe, Torsten Nilsson, Sara Käck, Veronica Ermanbrinks,
Wida Thornberg, Britt-Marie Persson och Marie Fransson
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Mötet öppnas.
Godkännande av dagordningen.
Föregående protokoll.
Ekonomisk rapport. Föreningen har 145 873kr, supporterlotteriet har 45 822kr och
ungdomssektionen har 17 000kr
KM. Beslöt att ha hoppningen den 7/10 kl 13. Blir det väldigt få starter kanske vi skjuter på
det till kl 14 eftersom någon skulle iväg och tävla en annan häst på fm. Eva Sunnanväder
bestämmer om vi ska ha det inne eller ute.
Dressyren ska vi ha inomhus den 21/10 kl 13. Britt-Marie ordnar domare.
Lucia. 16/12. Ungdomssektionen vill hålla i det och göra det till häst som förra året. Efteråt är
det glögg och supporterlotteridragning i cafeterian.
Höstfix. Efter KM i hoppning, den 7/10 ska vi ta in hinderna och bära in bord och bänkar. Det
behövs också rensas stuprännor och skogas bakom ridhuset och på gaveln till ridhuset men
då måste vi höra med Krister när han kan. Det behövs en lift/lastare för att nå.
Höstens träningar. Diskuterades om träningen på Bäringe ska vara i klubbens regi eller ej.
Kom upp frågor som rörde det, men beslöt att vi skulle diskutera det när Eva är med på nästa
möte. Sofia har önskemål att ha några elever på måndagar efter jul.
Vårens tävlingar. Öresundsspelen i Påsk som vanligt. Har fått förfrågan från
ponnylandslagsledaren om vi vill vara Observationstävling igen och det vill vi. På
Majdressyren på häst ska ska vi förutom traditionella klasser även ha unghästklasser.
Ponnyhoppning med sedvanlig cup blir i början på juni.
Övriga frågor.
Britt-Marie: Föreslog att vi skulle skicka en blomma till Malin som trillade av och skadade sig i
40-cupen, vilket alla sa ja till.
Den nya medlemsavgiften måste ut på hemsida. Höjning med 300kr 2019. Jenny lägger ut
det.
Det önskas fler aktiviteter i ridhuset, typ cliniks, gästtränare eller föreläsningar. Föreningen
kan tänka sig att subventionera till medlemmar. Försök komma med förslag.
Vi ska bjuda in valberedningen till nästa möte.
Nästa möte. Söndag den 11/11 kl 10.
Mötet avslutas.
Protokollförare
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Jenny Christensen

