Protokoll styrelsemöte
2018-11-06

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Styrelsemöte för Ölands Ryttarförenig den 6 november 2018 i Tryggestad.

NÄRVARANDE
Annica Junell
Elaine Rosengren
Håkan Johansson
Kirsten Norén
Sofie Jakobsson
My Gillstam
Catrin Tukia
Elin Tornhage

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

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

§ 3GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

§ 4 FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Genomgånget.
•

Tävlingssektionen får själva utse två nya representanter. Återkoppla till Styrelsen.

•

Inköp av grepar,skottkärror mm tar vi när vi närmar oss tävlingssäsongen.

•

Sadelkammardörren tar Sofie J ännu en gång tag i och kontaktar Stålgrens Bygg.

§ 5 RIDHUSET
Sofie J har den 6/11 pratat med kommunen och de har så gott som sagt att förhandsbeskedet
är godkänt/positivt.

§ 6 RÖDA STALLET
Annika har saft upp kontraktet fån och med årsskiftet. Nya hyreskontrakt måste upprättas och
undertecknas.
Sofie J fixar detta. Under 2019 hyrs boxarna ut av ridklubben.

§ 7 SÄKER & TRYGG FÖRENING
Elaine och Sofie har träffat Smålandsidrotten och kommunen för ett avstämmningsmöte vilket
gick bra.
Den 4/12 är det Certifiering.

§ 8 UNGDOMSSEKTIONEN
Ungdomsektionen önskar Patrise som kontaktperson. Sofie J tar kontakt med henne och
kommer ha ett möte med Ida inom det närmaste.

§9 TRAKTOR
Nytt batteri behövs och Annika köper in detta.

§ 10 GRÖNT KORT
Elaine skickar ut om intresse finns för Grönt kort! Bör vara minst 4 st för att det ska bli någon
grupp.

§ 11 EKONOMI
I dagsläget ca 150,000 kr plus.

§ 12 ÄPPLERUM
Personalen från Äpplerums dagliga verksamhet är intresserade av att komma till Tryggestad.
Detta kan i nuläget inte diskuteras.

§ 13 MARKBITEN
Annika mäter upp markbiten till nästa möte.

§ 14NÄSTA MÖTE
Nästa möte torsdagen den 6/12 kl 18,00 på Tryggestad.
Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

