Protokoll 7:2018
Styrelsemöte Hästhagens Ryttarförening 11/11 2018 kl. 10-12
Närvarande: Britt-Marie Persson, Johanna Lindgren, Anja Sauhula, Jenny Christensen,
Torsten Nilsson, Eva-Marie Larsson, Lotta Claesson, Kajsa Fransson
1. Mötet öppnas.
2. Godkännande av dagordning.
3. Föregående protokoll.
4. Ekonomisk rapport. På föreningens konto finns 112 240 kr. I supporterlotteriet finns
46 122 kr. Ungdomssektionen har 17 000 kr.
5. Luciafirande. Ungdomssektionen ordnar luciatåg i ridhuset 16/12 kl 17.00. Eva S
hjälper till med inbjudan. Britt-Marie ordnar med godis till godisregn och fika.
Klubben sponsrar detta.
6. Årsavgift 2020. Årsavgiften för 2020 kommer att ligga kvar på 2019 års nivå då
avgiften höjdes ordentligt från 2018.
7. Valberedningen har ordet. Valberedningen genom Lotta Claesson stämmer av vilka i
styrelsen som vill sitta kvar respektive avgå. Ordförande Jenny kommer att avgå.
Övriga som är på plats och aktuella för omval vill sitta kvar. Valberedningen kommer
att maila ut till alla i föreningen för att hitta nya som kan vara intresserade av att sitta
med i styrelsen. Om responsen blir svag kommer de även att ringa medlemmarna.
8. Årsmöte kommer att äga rum söndag 24 februari kl. 18.00. På sista styrelsemötet före
årsmötet kommer valberedningen att presentera sitt förslag till ny styrelse.
9. Övriga frågor.
Kajsa Fransson: Carina Bondesson kommer att hålla dressyrträning 26/11. Det finns
fortfarande en plats kvar.
Det finns ett stort intresse för att Anders Eriksson ska komma och hålla en
tömkörningsclinic strax efter nyår. Anders tar 7 000 kr för en dag med teori, praktisk
genomgång samt lektioner, inklusive körersättning. För två dagar tar han 13 000 kr.
Priset för medlem respektive icke-medlem skulle vara 600/1000 kr för teori och
praktisk genomgång + 1 lektion med egen häst, och 200/250 kr för endast teori och
praktisk genomgång. Aktiviteten kan sannolikt bekostas av ett tillräckligt
deltagarantal, annars kan klubben till viss del gå in och stötta.
Johanna: WE-träningarna från Julia Witsell har runnit ut i sanden efter sommaren.
Julia vill helst ha 3 grupper med 3-4 deltagare för att komma. Genom att köpa in några
WE-hinder och att bjuda in bredare så skulle vi kunna locka fler deltagare. Styrelsen
går med på att köpa in några hinder.

Britt-Marie: Det är snart dags att börja planera Öresundsspelen som hålls i påskhelgen.
Det kommer att vara en observationstävling så två banor kommer att användas och det
kommer att komma mer folk än i år. Britt-Marie börjar boka boxar och domare.
10. Nästa möte 13 januari kl. 10.00.
11. Mötet avslutas.
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