Styrelsemöte nr 10 17/12 2017
Närvarande: Sofie Jacobsson, Christina Johansson, Rose-Marie Hillbom
Adjungerad: Annica Junell-Bengtsson
Inbjuden. Elaine Rosengren
Från Valberedningen: Patrice Berglund-Smith
§ 143 Mötets öppnande: Ordförande öppnade mötet
§ 144 Föregående mötesprotokoll: Bordlades tills vidare då inte tiden räckte till
§ 145 Fastställande av dagordning: Godkänndes
§ 146 Nycklar: Då det verkar som det finns nycklar på vift beslutades att Antecimec ska byta ut
låsen o att Annica ska ha en nyckel om det kommer någon som behöver upp i klubbrummet samt
att Antecimex har en huvudnyckel Christina kommer även att få en nyckel när aktiviteterna kommer
igång
§ 147 Belöningssystemet: Belöningssystemet ser ut att potten kommer att gå åt även iår Men det
diskuterades även om vi kunde öka potten då vi kommer att ta bort reseersättningen för
lagdeltagarna 2018
Christina får i uppdrag att undersöka hur mycket det kommer att överstiga potten 2017 då vi ev kan
visa vår välvilja om det inte rör sig om för mycket
§ 148 Utrustning: Då vi kommer att ha 2 omg schabrak till våra lagryttare som de får låna under
lagtävlingen o ska återlämnas till lagledarna som ansvarar för att dessa blir tvättade mellan
omgångarna samt medtagna till tävlingsplatserna Kommer även att undersöka hur mycket övrig
utrustning kommer att kosta så lagdeltagare kan köpa eget
Sofie undersöker med Börjes
Annica undersöker med Sjöhagens
Patrice undersöker med Horsewere
§ 149 Säker Trygg förening: Elaine gjorde en överblickande redovisning över att vi hade blivit
antagna som en trygg o säker förening o vi hade fått ett diplom med 2017 års stämpel Sofie
undresöker med kommunen hur det ligger till med infarten till ÖRF om det går att få någon
anslagstavla som visar var man kan parkera etc. Även om vi kan göra någon form av utsmyckning
vid infarten
§ 150 Lektioner:Det har kommit förfrågan om ridlektioner på klubben Den bordlades till nästa
möte men Elaine undersöker om det finns häst/ponnymateriel till detta
§151 Tränare: Tränare knutna till ÖRF: ”Lollo” Sofie Svensson, Michelle Hagman-Hassink,
Magnus Österlund Träningstillfällen återkommer vi med
Ska även prata med Pia Asplund-Olsson om hon vill ansluta sig
Rose-Marie undersöker
§ 152 Valberedning:Valberedningen undersöker om de kan få ihop en ungdomssektion 2018 Vi
undrade om det skulle behövas 4 ledamöter o ordförande

§ 153 Bidragen: Emma ansvarar för att SISU blir inlämnat
Christina ansvarar för LOK
Annica kommer att ansöka om ett inloggning för att lättare kunna redovisa till SISU
§ 154 Medlemsavgiften: Christina ska undersöka hur mycket det går bort från medlemsavg till de
olika förbunden för att se så vi inte går back
§155 Ridhusregler: Licencerad tränare godkänd av föreningen o som har F-skattesedal samt ha en
ansvarsförsäkring
Fria timmar att hyra ridhuset 18-20 alla dagar Enbart dressyrridning mån-ons-fred dessa tider
Cavalettiträning just nu 4 st tills undrelaget blir bättre
Gruppträning kostnad 300:-/ tim måste bokas Avbokningar kall göras minst 12 tim innan annars
debiteras träningen
Ifall ÖRF kommer igång med träningar går de i första hand
§ 156 Ölands Friskola Ölands Friskola har inkommit med en förfrågan om de får anordna en Pay
and Jump i Tryggesta o alla inkomster kommer att gå till Barncancerfonden Vi tycker det går bra
men att vi bör vara medarrangör för försäkringen skull
Sofie J meddelar dem detta
§ 157 Nästa möte: Nästa möte 4 febuari 2018 kl: 11,00 i Tryggesta
§ 158 Mötet avslutades: Ordförande avslutade mötet
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