Styrelsemöte 19/11 2017
Närvarande: Sofie Jacobsson, Emma Arvidsson, Maria Jungestam, Christina Johansson, Annica
Juhnell-Bengtsson, Rose-Marie Hillbom samt inbjudna var Patric Berglind-Smith o Bengt
Gustavsson
& 127. Mötets öppnande: Ordförande öppnade mötet
& 128. Föregående protokoll ; Godkänndes efter att priset för medlemsfesten diskuterades
Kostar 50kr för medlemmar. Har ni kompisar som vill följa med men inte är medlem kostar det
135kr för vuxna och för dem under 12 år kostar det 75kr. Få medlemmar har anmält sig., men de
flesta av sponsorerna kommer vilket är gratis för dessa
& 129. Fastställande av dagordningen: Godkänndes
& 130. Säker o trygg förening: Emma o Sofie J medverkade i Ekerum för att se om ÖRF har
någon möjlighet att bli certifierade Säker o Trygg förening
En arbetsgrupp med Elaine.Emma o Sofie J o Sofie S arbetar vidare o tar fram ett Block,mål/vision
som innerhåller( levande dokument)
Regler o besiktning av anläggningen, brandsäkerhet, olycksfall/akut insjuknande, krishantering,
första hjälpen, föreningsklimat, försäkringar, droger, doping, rökfri anläggnig o resor
Föreningen kommer att få en folder som kan delas ut till medlemmarna
Nästa möte för den blir den 12 dec o då hoppas vi att vi kan bli certifierade
& 131. SISU o LOK stöd: Patrizia hade lite frågor om SISU o LOK stöden när dessa utbetalas
samt när dessa ska vara förbund i kommun tillhanda
SISU ger ej ut pengar utan klubben får en pott hos förbundet som man kan hitta på olika
aktiviteter/kurser o få dessa betalda genom SISU Sofie J undersöker om det kan gå att inkoma med
redovisning från vårens aktiviteter då det finns några som inte är redovisade
Redovisningen ska lämnas till Patrize el Annica senast 25 aug o 25 feb
LOK (ungdommar upp till 25 år) stödet kommer utbetalningar 2 ggr om året till klubben
Det är viktigt att de som har aktiviteter meddelar klubben så vi kan få bidragen vilket ger klubben
ett välbehövligt stöd till ungdomarna i klubben
Redovisningen lämnas till Stina el Rose-Marie senast 25 aug o 25 feb
& 132. Clinic: Det togs upp om vi ville ordna en clinic med Tobbe Larsson men om den skulle
kunna gå runt skulle det behöva säljas så många biljetter o det underlaget tycker inte styrelsen att
det finns häromkring så styrelsen säger nej till detta
& 133. Konvent i Jönköping: Bengt Gustavsson kom o redovisade vad de hade diskuterat om hur
klubbarna kan hjälpa till för att den röda tråden ska framhävas

Det gäller att vi samarbetar alla i de olika leden från uppfödare till ev OS-ryttare Detta kan göras
genom att uppfödare avlar på kvalitet samt prestation
Att banbyggare bygger säkra o bra banor för att ryttare/hästar särskilt så att unghästar ska bli trygga
o hålla längre än vad många gör idag
Att tränarna håller sig licenserade o utvecklar sig själv för att se o träna ekipagen på deras nivå o
inte trycker på i allt för hög hastighet så ryttaren/hästen blir utbränd o avslutar en karriär för tidigt
& 134. Ekonomi: För att underlätta samt ha en säkrare ekonomihantering kommer vi att övergå till
bankens e-bokföring o ca 40% av klubbens bokföring ligger som E-bokföring o då kan kassören
lättare få hjälp av v kassör o ordföranden
● Gratis fakturering finns tillgänglig i denna tjänst
● Vi gick igenom till dags datum tillgängligt resultat o kommande budget
● Fiket ev förändring kommer att beslutas 2018
● Stöd ska medräknas i verksamhetsplanen
● 2018 ska en besiktning göras på anläggningen för att se om o hur mycket som måste göras o
hur mycket det kommer att kosta för att sedan undersöka hur mycket biddrag klubben kan få
i stöd
& 135. Anläggningsavgifter: Diskuterade hur vi ställer oss till olika avg för hyra av
ridhuset/ridbanor men beslut tas nästa möte o priser tas beslut tidigt 2018 för att gälla från 2019
● Anläggningskort alla som bokar måste vara medlemmar för att klubbens försäkring ska gälla
● Ev tränare ska ha antingen vara aukiriserad tränare då dessa har försäkring genom deras
licens o ha f-skattsedel
● All annan tränare måste ha F-skattsedel Samt en ansvarsförsäkring
● Medlemmar: Helår 1000:-, kvartal 400:-, familj helår: 1700:-, timme: 70:- om man vill vara
själv 150:- o måste bokas genom Annica
● Annan klubb/förening: 1500:-/ dag

& 136. Lagtävlingar:
● Lagpolicyn genomgicks o ett tillägg ska göras att ponnyryttarna o dess föräldrar ska
genomgå föreningens föräldrautb (tr nr 1)
● Om många vill delta i samma div kommer lottning att göras till första omg o sedan ska
andra få möjlighet att rida Skulle laget gå vidare till ev final ska man stå till förfogande
● Ska i möjligaste mån försöka ha olika ekipage i vårens o höstens divitioner
● Schabrak köps in 4 st men måste undersökas om några lag ligger samma helg så 8 schabrak
måste införskaffas o lagledaren har ansvaret för dessa o tvättar mellan omgångarna
● Övrig lagutrustning kommer inte klubben att stå för
● Endast ett lag/ division o disiplin som klubben är berättigane att delta i

& 137. Röda stallet:
Då kontraktet går ut 20180101 har Annica erbjudits att fortsätta hyra stallet
En hyra på 4000:- / mån o då ska hon även stå för gräsklippning/harvning av anläggningen
Hon ansvarar även för bokningarna på anläggningen o ett gott bemötande

& 138. Årsmöte:
● Verksamhetsberättelsen fixar Stina
● Budget 2018 fixar Stina
● Viktig information till medlemmarna fixar Stina

& 139. Anläggningen:
● Kommer att göras en besiktning så vi vet vad som måste göras så vi har en så säker
anläggning som möjligt Vi vet att vi måste färdigställa gamla kontoret, fasaden på röda
stallet, ridhustaket, avloppet (trekammarbrunn), sekreteriatsvagnen, utgång från
samlingslokalen till läktaren
● Diskuterade underlagen i ridhuset samt lilla ridbanan då dessa inte är bra

& 140- Övriga frågor:Diskuterade att Thorebs flaggor har kommit bort så dessa måste vi ordna
nya till 2018

& 141. Nästa möte: 17 dec kl, 9,00 i Tryggesta

& 142. Mötet avlutades:
Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet:

Rose-Marie Hillbom

Justerare:

Christina Johansson

