Protokoll styrelsemöte
2018-09-05

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Styrelsemöte för Ölands Ryttarförenig den 5 september 2018 i Tryggestad.

NÄRVARANDE
Annica Junell
Catrin Engberg Tukia
Elaine Rosengren
Håkan Johansson
Ida Johansson

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE
Catrin 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
Genomgånget och godkänt.

§ 6 MILJÖINSPEKTION
Den 28/8 genomfördes en Miljöinspektion på anläggningen och framförallt i Röda Stallet och det utan anmärkning.

§ 7 KOMMUNALT AVLOPP
Kommer påbörjas under hösten 2018 och klart 2019.

§ 8 BYGGLOV

Inlämnat 5/9 2018. Dock diskuterades det om det beövs ett bygglov på Jordbruksfastighet och
ekonomibyggnad.

§ 9 MAIL
Klara Lewin har mailat Elaine och undrade om klubben var intresserad av att köpa tillbaka
klubbartiklar. Elaine mailar tillbaka att vi gärna tar emot men betalar inget för dessa ger även
förslag att sätta ut dom på FB sidan.

§10 LOK
Catrin kollar upp ang app så att alla kan lägga in direkt i telefonen och sedan sammanställer
Catrin detta och skickar till berörda parter. Catrin kollar även upp ang en LOKlåda.

§ 11 TÄVLINGSEKTIONEN
•

Kontaktar SmålandsFörbundet och ser om vi kan ha SM-kval på ÖlandsHoppet.

•

KM kommer som en Pay&Ride i oktober.

•

2019 arrangerar ÖRF 3 tävlingar, ÖlandsHoppet, Thoreb båda på Lundegård och sedan
en större dressyrtävlng på sensommaren/hösten.

§ 12 UNGDOMMSSEKTIONEN
•

Ger förslag på vuxen som kan stötta dom.

•

Varit segt sedan ÖlandsHoppet

•

Kollar upp så att alla Ravellikläder är betalda.

§ 13 MARKBITEN
Per Hallberg vill köpa markbiten bakom Röda Stallet. Är vi sugna på att sälja ? Är Per intresserad
av att byta mark ? Detta fortsätter vi att disskutera.

§ 14 BINGO
Vi har fått förfrågan om ÖRF är intresserade av att i sammarbete med Sjöstugan vara
deltagande klubb på Bingo/Tipsprommenad. Sjöstugan behöver en förening för att få genmföra
detta och vi som klubb beslutade att vi är med. Det vi som klubb måste göra är att ansöka hos
kommunenen detta kostar 300 kr därefter så får vi 10 kr för varje person som går/detar och vi
behöver inte vara närvarande.

§ 19 NÄSTA MÖTE
3 oktober 2018 Tryggestad kl 18,30
Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.
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