Protokoll 1:2019
Styrelsemöte Hästhagens Ryttarförening 11/3 2019 kl.19-21
Närvarande: Marie Fransson, Britt-Marie Persson, Malin Holmqvist, Wida Tornberg, Johanna
Lindgren, Caisa Rydsten, Natalie Jara Charomar, Åsa Winsgård, Eva Sunnanväder, Silje
Kvalheim, Torsten Nilsson.
1. Mötet öppnas.
2. Godkännande av dagordning.
3. Genomgång av föregående protokoll.
4. Ekonomisk rapport. Föreningen har 121 218 kr på kontot, supporterlotteriet har 41
722 kr och ungdomssektionen oförändrat ca 17 000 kr.
5. Öresundsspelen 2019. Dressyrtävling för ponnyryttare, ungdomsryttare på häst (juniorer
och young rider) och childrenryttare på häst. Det är dessutom observationstävling, alltså
att landslagsledaren kommer och kollar, för ponny och children. Tävlingarna ligger
långfredag – annandag påsk. På skärtorsdagen hjälps vi åt att plocka fram och
förbereda allt. Efter sista start på annandagen hjälps vi åt att städa undan allt. Bra år
har vi ca 400 starter, vilket är mycket för en dressyrtävling. Propositionen ska komma
ut snart.
Funktionärslistan. Elisabeth Rappe håller på att dra ihop funktionärer via föreningens
Facebooksida. Bland annat cafeterian behöver fortfarande folk samtliga dagar.
Under meetinget kommer det att serveras middag två kvällar – grillad fläskytterfilé
med potatisgratäng respektive kycklinggryta. Åsa föreslår att det ska finnas stilla
vatten. Britt-Marie och Caisa styr upp inköp till cafeterian. Elisabeth Ripa ska hjälpa till
att laga vegetariskt och specialkost.
Sponsorer – fler behövs. Det går att sponsra med allt från ett par hundralappar för de
mindre klasserna till mer för de stora klasserna.
Vi behöver ha en arbetsdag inför tävlingarna. Bänkar ska fram, köket städas ur, det ska
snyggas till runt anläggningen, städas i ladan (alla bommar har rasat), sopa på läktaren,
tvätta sargen. 30/3 och 31/1 kl. 10- ca 13. Vi gör så mycket vi hinner på lördagen och
fortsätter vid behov på söndagen. Lördagen avslutas med gemensam grillning där
föreningen bjuder de som är med och hjälper till.
Vi behöver köpa ett nytt dressyrstaket inför tävlingen. Silje har staket att låna ut om vi
inte hinner lösa det.
6. Övriga frågor.
Torsten: Belysningsarmaturen i ridhuset behöver bytas snart. Vi har fått två offerter på
armaturer: 72 st 71 W för 40 000 kr och 48 st 90 W för 50 000 kr. Nu har vi 44 st. Det
blir samma ljusstyrka med de båda alternativen. Det är LED-lampor med 40 000

brinntimmar, vilket gör att vi slipper byta lysrör varje år som vi gör nu. Det är vitt ljus,
samma som dagens. Kostnad för kabel, dosor, moms mm tillkommer, vilket innebär
att det totalt skulle kosta ca 100 000 kr. Arbetet görs bäst under sommaren när det
går att stänga ridhuset. Beroende på hur många som hjälper till så tar det 1-2 veckor.
Det kanske skulle gå att söka bidrag för detta eftersom det är en stor miljöbesparing.
Åsa ska leta bland fonder, hos kommunen och eventuellt sparbanksstiftelser.
Åsa: Gjorde hemsidan för 6-7 år sedan och skulle kunna tänka sig att göra en ny layout
under året. Det behöver läggas in nya bilder med mer grönska och trevliga
tävlingsbilder. Arbetet skulle kunna vara klart till slutet av sommaren.
Johanna: Påminner om att vi ska upprätta en almanacka där vi skriver upp allt som
görs under året för att det ska bli lättare med överlämning mellan styrelser. Excel-fil
fylls på vid varje styrelsemöte.
Lotta Claesson har kommit med förslag om att veterinär Helene Indrebö,
Gråmanstorps veterinärer, ska komma till föreningen för att hålla en föreläsning om
hästens tänder. Styrelsen tycker detta låter intressant och ber Lotta ta detta vidare.
Styrelsen har tidigare gått med på att sponsra inköp av Working Equitation-hinder.
Lotta Claesson ska kolla upp vilka hinder som behöver införskaffas initialt och vad det
skulle kosta. WE-träningar med bra hinder skulle kunna generera medlemmar till
föreningen och styrelsen uppmuntrar olika typer av aktiviteter.
Britt-Marie: Ridhuset behöver tvättas utvändigt. Skylift kan lånas in.
Marie: Om man tävlar i en gren som inte finns med i TDB (western eller islandshäst) så
ska man maila Marie i slutet av året för att komma i fråga för Barometern (pengarna
kommer från Supporterlotteriet). Information ska läggas upp på hemsidan för att fler
ska veta om Barometern och vandringspriserna.
Inkommet brev från Maria Jalrup bifogas till protokollet. Den fria ridtiden i ridhuset är
begränsad och lördagar med löshoppning är det hinder framme mest hela dagen.
Styrelsen beslutar att flytta den fria hoppningen till söndag kl 14-17. De söndagar som
det är islandshästträning kommer det inte att vara någon fri hoppning. Löshoppningen
ligger fortsatt på lördagar kl 10-13. Tiden kan förlängas som längst till kl 14 om
intresset är stort. Löshoppningsgruppen på Facebook bör göras öppen så att alla kan
se vad som planeras.
7. Nästa möte söndag 5 maj kl 10-12.
8. Mötet avslutas.
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Hej
Jag har ett ärende som jag skulle vilja att styrelsen tar upp på nästa möte. Det gäller den senaste
tidens bokning av ridhus för löshoppning och hastig ändring av den avsatta tiden, ytterligare
ändringar därefter, som inskränker på den fria ridtiden för alla de som inte är lediga vardagar dagtid.
I en förening med betalande medlemmar behövs det regler för hur ridhuset ska nyttjas anser jag. Det
får inte gå till så att den som känner någon mer eller mindre har större möjlighet att få igenom
ändringar än vilken annan medlem som helst. Vi är alla med och betalar och i en förening tycker jag
att medlemmarna måste ges tillfälle att yttra sig INNAN beslut tas på stående fot, samma möte som
förfrågan kommer in.
Mina förslag är:
Löshoppning ska inte ske på den mest attraktiva fria ridtiden = helger dagtid, detta eftersom det är
en aktivitet som utesluter alla andra från att nyttja ridhuset. Mitt förslag är att man, som på de flesta
andra ridklubbar, förlägger löshoppning till tidig f m alt kvällstid helg.
Jag tycker också att antingen är det en fast aktivitet eller en fri löshoppning där man vet att det finns
en stående tid att komma på. Är det en fast/arrangerad löshoppning och man INTE tänker nyttja sin
tid så ska detta meddelas på hemsidan.
Vidare är mitt förslag att alla ev ändringar som inskränker den fria ridtiden ska meddelas minst 1
vecka i förväg, på hemsidan.
Förslag från medlemmar som vill boka upp nya fasta träningstider bör lämna sin förfrågan till
styrelsen inför möte, fråga tas upp, protokollförs och publiceras, därmed ger man medlemmar som
inte sitter i styrelsen en möjlighet att få tycka till om förslagen INNAN besluten tas från styrelsens
sida.
Mvh
Maria Jalrup

