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PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Styrelsemöte för Ölands Ryttarförenig den 18 april Tryggestad.

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

§ 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.

§ 5 FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Gicks igenom och godkändes.

§ 6 LAGFANA
Ida kontaktar Jenny andersson som hade någon idé on lagfana

§ 7 IDROTTSLYFTET
Sofie kollar upp med Emma om hon kan/vet något om idrottslyftet.

§ 8 IDÉLÅDA
Finns ett gammalt styrelsebeslut om detta och Patrice kollar med ÖlandsLego om de kan göra en
åt oss.

§ 9 LÖSHOPPNINGSRAMPEN
Elaine kollar upp med Smålands Ridsprtsförbund om vi får använda den eller vad det är som
gäller.

§ FÖRÄLDRARUTBILDNING
Tävlingssetionen tar fram ett datum som skulle kunna passa för föräldrarutbildning gärna så
snart som möjligt.

§ 11 RIDHUSTAKET
Gör vi inget med nu då vi förhoppningsvis snart påbörjar bygget på ett nytt ridhus. Sofie har
tagit kontakt med kommunen via brev och även fått en kontakt där.
Sofie läser även på om det finns något investeringsbidrag från SmålandsIdrotten att hämta.

§ 12 TIDTAGNINGEN
Åkerbo vill låna den till sina tävlingar på norra Öland i aug. Vi kommer att erbjuda att de får hyra
denna till en kostnad av 800 kr.
My skriver ett kontrakt som vi kan använda oss av även i framtiden.
Annika kollar upp var den finns idag och hämtar hem den. Den ska finnas på anläggningen.

§ 13 STAKETET PÅ LUNDEGÅRD
Det kommer att bli ett plankstaket. Sofie S har koll på det och ansvarar för att det kommer upp.
Lundegård har godkännt att detta.
Sofie kotaktar Pia ang det ”gammla” staketat att det kommer bort på något vis.
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§ 14 KASSASYSTEM
Det beslutades att det ska köpas in ett bra och fungerande kassasystem med tillhörande platta
och kvittoskrivare. Sofie, My och Patrice kollar upp detta och beställer.

§ 15 RÖDA STALLET
Röda stallet asvarar för att gräset blir klippt och banorna sladdade men det är inte en enskild
person som måste göra detta. Huvudsaken är att det blir gjort.

§ 16 TÄVLINGSSEKTIONEN
Jaktradio kommer att lånas ut av flera och användas på tävlingarna uppe på Lundegård.
Tävlingssektionen kommer att få ett SIM kort som ska användas innan,på och efter tävlingarna.
Detta införskaffas av My.

§ 17 UNGDOMMSSEKTIONEN
De säljer Ravellikläder.
Ungdommssektionen får ta över kontot som tidigare var kopplat till kortkontot.
Godisvagnen snyggar de till och fixar själva all försäljning där under tälingarna. Alla intäckter de
har går oavkortat till Ungdommssektionen.
Pengarna de tjänar kommer att gå till någon slags resa eller event för klubbens ungdommar.

§ 18 S & T FÖRENING
Inger och Kirre åker ppå föreläsningen den 26/4 i Färjestaden.
Catrin, Sofie och Elaine träffas och går igenom dokumentationen för 2018.
Therese från Smålndsidrotten bjuds in till nästa styrelsemöte.

§ 19 TRAPPAN
Annika köper markeringstejp och ett räcke och ser till att detta kommer på plats. Detta efter den
oturliga insidenten den 15/4 då en dam ramlade.

§ 20 TDB
TDB kontot är stoppat för överföringar, detta är ett beslut som SvRF har gjort för alla. Ett
företagskonto ska skapas på TDB, godkännande av detta beslut godkändes av styrelsen.

§ 21 HEMSIDA & VIRUSPROGRAM
Ny premmunation av både hemsida och virusprogram görs. Detta fixar My.

§ 22 SPONSRING
En lista över de personer och företag som sponsrar ÖRF på något viss ska skickas till My så det
finns underlg för fakturering. Kajsa fixar detta till My.

§ 23 ÖLANDS LEGO
Vi har på prov personer från ÖlandsLego på anläggningen. Dessa ska hjälpa klubben med olika
uppdrag som vi medlemmar annars måste göra. Så som att måla, rensa ogräs och i stort hålla
ordning på anläggningen. Dessa kommer att vara på anläggningen ett par timmar varje onsdag.
Styrelsen/tävlingssektionen gör en preoriteringslista som de sedan får och gör en bedömninga
av vad de kan genomföra.
ÖlandsLego är en kommunal verksamhet för människor med speciella behov, så som en
funktionsnedsättning.

§ 24 ÖVRIGA FRÅGOR
–

Nya kranar för de som frusit sönder under vintern har Annika fixar-

–

Tömning av VVS tanken bestäld.

–

VVS frågan om påkoppling fortsätter, Sofie har en diskussion med kommunen.

–

Elin T har beställt spån till Lundegård ca 50 kr/balen.

–

Sofie & My fortsätter grotta i IdrottOnline.

–

Hans Westergren vill vara med och räkna på det nya Ridhusbygget.

–

Goodibag till alla startande på ÖlandsHoppet fixas av Ungdommssektionen.

–

Catrin & Elaine ansvarar för att få ordning på Sekeratiatsvagnen invändigt.

§ 25 NÄSTA MÖTE
Styrelsen beslutade att förlägga nästa styrelsemöte till Tryggestad den 9 maj 2018.
Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

