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2018-04-18

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Styrelsemöte för Ölands Ryttarförenig den 9 maj i Tryggestad.

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

§ 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



Kassasystemet är på G My fixar det.



Ida kollar vidare med Lagfana



Räcke fixar Kirre, Annica fixar tejp



Föräldrarutbildning kollar tävlingssektionen upp och beslutar om datum.



Staket + tidtagningen kollar Sofie upp med Fredrik

§ 6 RIDHUSET
1,8 mil anbud från Westergren, Sofie kollar upp vidare ang läkatare och handikapsramp.
Håkan kollar upp ang flera bolag, inkom med svar innom 2 v på SMS.

§ 7 LUNDEGÅRD
Sofie kollar upp med Lundegård ang Wi-Fii

§ 8 THOREB CUP


Promota och hoppas på fler anmälningar.



Elin kollar upp hur långt fram vi kan boka av boxarna.



Ta bort fredagen på Thoreb Cup ?

§ 9 TÄVLINGSSEKTIONEN


Ölandshoppet



Thoreb cup



Ölands dressyren

§10 UNGDOMMSSEKTIONEN


Godie Bag



Handla inför tävlingen

§ 11 FACEBOOK OCH HEMSIDAN
Kajsa och My delar på ansvaret för dessa sidor. Kajsa ser till att My får inlogg mm

§ 12 TÄVLINGSSEKTIONEN
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Schemalägger och ringer funktionärerna.



Rose-Marie kollarupp med banbyggaren om att komprimera banan för ponnyna.

§ 13 VITVAROR
Vitvarorna nere i förråden ska säljas. Sofie inventerar och säljer.

§ 14 MARKFÖRSÄLJNING
Det diskuterades ang spridningsarealen mm. Men ingen försäljning är i nuläget aktuellt.

§ 15 RÖKFRI ANLÄGGNING
Catrin kollar upp med Therese på SmålandsIdrotten hur vi ska gå till väga.

§ 16 BIDRAG
Sofie kollar upp med kommunen ang bidrag.

§ 17 ÖVRIGA FRÅGOR


Papper ovh patroner behöver köpas in inför ÖlandsHoppet.



Therese från SmålandsIdrotten bjuds in till nästa styrelse möte.



Till bokföringen ska det vara snygga ovh korrekta fakturor till My.



Legitimation vid alla inköp



Ica Klinta ger 10 % på alla inköp klubben gör.



Event på Slottet Kirre ovh Catrin tar ansvaret ovh fixar folk. Klubben får 100 kr/h + Entré.

§ 18 NÄSTA MÖTE
Styrelsen beslutade att förlägga nästa styrelsemöte till Tryggestad den 12 juni 2018.
Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

