Protokoll 8:2018
Styrelsemöte Hästhagens Ryttarförening 13/1 2019 kl. 10-12
Närvarande: Britt-Marie Persson, Johanna Lindgren, Anja Sauhula, Jenny Christensen, Marie
Fransson, Johanna Rappe, Eva Sunnanväder, Lotta Claesson
1. Mötet öppnas.
2. Föregående protokoll.
3. Ekonomisk rapport. På föreningens konto finns 98 536 kr. I supporterlotteriet finns
42 672 kr. Ungdomssektionen oförändrad. Vinsten för 2018 var 33 000 kr, vilket är
bra med tanke på att två tävlingar fick ställas in. Lånet har lagts om, vilket gör att vi
får ner räntekostnaderna med 40 000 kr per år. Detta kommer sannolikt resultera i
mindre bidrag från kommunen. Elpriset är bundet på tre år.
4. Genomgång av utkast till verksamhetsberättelse.
5. Valberedningen har ordet. Jenny avgår som ordförande och vice ordförande Marie
kommer inte att ta över ordförandeposten. Även Michelle, Sara, Veronika och Johanna
R avgår. Valberedningen har kontaktat föreningens medlemmar per mail och sms för
att fylla de vakanta posterna.
6. Övriga frågor.
Johanna: Ska vi ha en verksamhetsplan för 2019? För att inte tappa kunskap när gamla
styrelsemedlemmar slutar så skulle vi använda en almanacka för att fylla i vid varje
möte; vad görs, av vem och när på året inför tävlingar osv. Det skulle då bli tydligare
vilket ansvar det innebär att sitta på de olika posterna i styrelsen.
Johanna R: Planering inför islandshästtävlingen pågår. Den kommer att hållas som ett
klubbmästerskap 23/2. För tillfället bokas domare.
Marie: Då man longerat sin häst eller på annat sätt lämnat mycket spår på ridbanan så
finns det krattor för att jämna till underlaget.
Britt-Marie: Förslag har kommit om att flytta tiden för löshoppning till lördagar 10-13,
istället för 17-19. Martina Nilsson har då möjlighet att styra upp löshoppningen en till
två gånger i månaden för de som vill vara med. Information om detta kommer att
läggas upp på Facebook-sidan inför varje tillfälle.
Det har kommit önskemål om att ridhuset ska harvas oftare. I dagsläget är det bara
Sven som harvar. Fyrhjulingen är i relativt dåligt skick och körs lätt sönder. Sven kan
tänka sig att fortsätta harva, men vill inte köra till verkstan för att få den lagad om
någon annan kört sönder den. Sven jobbar mycket med underlaget och anläggningen.
Styrelsen beslutar att vi fortsätter som vi gjort hittills; att Sven harvar. Vill någon ha
det harvat till något särskilt så kan man kontakta Sven.
Öresundsspelen kommer att vara observationstävling för ponnyryttare men även för
childrenryttare i år. Boxar är beställda och en hel del domare är redan bokade.

7. Nästa möte; årsmöte 24 februari 2019 kl. 18.00.
8. Mötet avslutas.
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