Protokoll styrelsemöte
2018-03-15

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Styrelsemöte för Ölands Ryttarförenig den 15 mars Tryggestad.

NÄRVARANDE
Annica Junell
Catrin Engberg Tukia
Kajsa Hillbom
Britt-Marie Hillbom
Håkan Johansson
Sofie Jacobsson
Elaine Rosengren
My Gillstam
Kirsten Norén

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE
Sofie hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 VAL AV SEKRETERARE
Styrelsen beslutade att välja Elaine att föra protokoll under mötet.

§ 3 VAL AV JUSTERINGSPERSON
Styrelsen beslutade att välja Catrin att justera protokollet.

§ 4 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.
Dock har alla inte fått det och en aktuell maillista gås igenom.

§ 5 FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Var det från det Konstituerade mötet.

§ 6 TÄVLINGAR
15/4 P&J medarrangörer till Friskolan Färjestaden
28/4 Dressyr ponny
25-27/5 Ölandshoppet, redan 300 anmälda och 60 boxar bokade
1-3/6 Thoreb cup
Under hösten kommer det att arrangeras dressyr häst med kvalklasser till Lag SM Elaine kollar
upp kvalklasser mm.
Lokal dressyr ponny och häst
Vi behöver mångafunktionärer till samtliga tävlingar.
Rose-marie kollar upp med Mörbylångadalen ang staketet som tillhör dem.

§ 7 EKONOMIN
Vi ligger + enligt det som bokförts 2018


medlemsavgifter inkommit



Lokstöd 2017 inkommit



medlemsavgifter till SVRF 2017 betalda

Styrelsen har beslutat att anlita Revisorerna i Löttorp för halvårs kontroll och årsbokslut. Tas in i
stadgarna.
Mottags attest + besluts attest
Master Card som tillhör ÖRF avslutas.
Det finns tre konton i Sparbanken, BG, Swich och placeringskonto.

§ 8 RIDHUS
Enligt uppfattningen på Årsmötet fanns det en majoritet som tycker att nytt ridhus ska byggas.
Detta tas upp tillByggnadsnämden 20/3 2018
Kajsa har gjort en grov skiss/ritning till det nya planerade ridhuset.
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Det nya ridhuset laneras på den befintliga dressyrbanan, gamla ridhuset rivs och där planeras
parkering. Hoppbanan och cafedelen/serveringen blir kvar i befintligt skick.
En ridhusgrupp startas upp och däri ingår Håkan Johansson och Marcus Larsson. Stefan Junka
och Leo blir behjälpliga till denna grupp. Sofie J återkommer med datum då gruppen ska träffas.

§ 9 CAFE ´T
Låsdosan till nykeln är lagad och alla som har ridhuskort kommer att få koden.
Cafe´t kommer att vara tillgängligt för meddlemarna med lättre servering till självkostnadspris
och sjävbetjäning.
Det kommer att komma ett lås till kontorsdelen och detta fixar My och Annica.

§ 10 SMS GRUPP
Catrin fixar detta för alla som sitter i stryrelsen.

§ 11 KASSAREGISTER
Ett kassaregister till ÖRF disskuterades om det ska köpas in som ska användas vid försäljning vid
tävlingar mm.
Beslut om detta tas på nästa möte och Rose-Marie skickar ut information till smatliga
styrelsemedlemmar.

§ 12 KLÄDER
Inga och Ida har till ansvar att ta fram prospekt och förslag på kläder från Intersport.

§ 13 TRÄNINGSGRUPP
Annica och ”Kirre” tar tag och startar upp detta och uppdaterar på hemsidan.

§ 14 MAIL
Elaine blir styrelsens mailansvarig. Har till uppgift att kolla ocg delegera mailen till berörda
personer.

§ 15 NÄSTA MÖTE
Styrelsen beslutade att förlägga nästa styrelsemöte till Tryggestad den 18 april 2018.

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

