Styrelsemöte nr 8
Närvarande:

Sofie Jakobsson
Emma Arvidsson
Christina Johansson
Rose Marie Hillbom
Adj: Annika Juhnell Bengtsson
Valberedning: Sofie Svensson

§110 Ordförande Sofie Jakobsson öppnar mötet
§111 Dagordningen godkänns
§112 Föregående protokoll godkänns
-

Maria Jungerstam fortsätter med klubbkläder

-

Sekretariatsvagnen är snart klar. Sofie J tar kontakt med Lyndon för att se
vad som är kvar.

§113 Tävlingssektionen har haft möte. De arbetar med kommande års tävlingar.
§114 Inkommen post: Annika J-B blir ansvarig för att harva i ridhuset.
§115 Sofie J skriver en ansökan till Borgholms kommun om ev bidrag till att renovera
ridhustaket.
§116 All information till medlemmar går ut via hemsidan och facebook och då skrivs den från
personen Ölands Ryttarförening och informations inläggen kommer inte vara möjliga att
komentera utan har man frågor till styrelsen mailar man eller skriva meddelande till Ölands
Ryttarförening.
§117 Säker och Trygg föreningsträff på Ekerum. Emma A, Sofie S och Sofie J går på detta.
§118 Möte med alla som har intresse av att rida i lag 2018 blir den 17/12 samt en obligatorisk
träff 4/2 2018. Träffen 4/2 kommer inehålla bla mental coachning, teambuildning och
föräldrar ansvar.
§119 Verksamhet i ridhuset bordläggs till nästa möte
§120 Anläggningskort 2018. Möjligheten att lösa engångs biljett kommer tas bort och alla
som rider i ridhuset behöver ridhuskort. Även de som rider lektion eller för tränare.
§121 Träff för gångna årets funktionärer och sponsorer blir 24/11.
§122 VI kommer genomföra KM i dressyr under Pay n ride.
§123 Rose Marie H tar kontakt med Elaine om att ha en Grönt kortkurs i början av året.
§124 Ölands idrottsgala. Styrelsen kommer representera föreningen på galan.
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§125 Nästa möte blir 19/11 kl 9.00
§126 Mötet avslutas.

____________________________

______________________________

Vid pennan

Justeras

Emma Arvidsson

Rose Marie Hillbom
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