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PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Styrelsemöte för Ölands Ryttarförenig den 19 december 2018.

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.
•

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

§ 5 RIDHUSET
Vi har fått avslag då granne har gått emot ang en handikapsramp som ligger mot dom. Sofie ser
om vi kan flytta den och jobbar vidare på detta.

§ 6 RÖDA STALLET
Nytt kontrakt har tagits fram och samtliga mötesdelagare har läst och gått igenom. Vi har ygait
hjälp av ett kontrakt från LRF och sedan utarbetat det så att det passar oss. Detta ska
presenteras på ett möte med de som ståt i stallet. Elin T blir stallansvarig i Röda Stallet. Sofie
eller Elin kollar med Åkerbo El ang elen i stallet.
Elin och My kallar till möte med Röda Stallet. My skickar ut kontrakten så att de får titta på dem
innan mötet.

§ 7 EKONOMI
Just nu har vi ett plus på 170,000 kr. Styrelsen godkänner att vi ansöker om större belopp från
olika håll.

§ 8 SISU
Annica fixar att alla uppgifter kommer in till Smålandsidrotten senast30/12 2018.

§9 INKÖP
My ser till att nya grepar och skottkärror köps in och kommer till ridhuset.

§ 10 STYRELSEKONVENT
Elaine kontaktar Therese på Smålandsidrottenoch tar fram ett datumförslag någon gång i Mars.

§ 11 ÅRSMÖTE
Årsmöte ÖRF 24/2 2019. Elaine gör inbjudan. Någon slags föreläsningeller liknande till
årsmötet. Skicka förslag till Elaine.

§ 12 SPONSORGRUPP .
Består just nu av Sofie S & My, behöver utökas.

§ 13 TÄVLINGSSEKTIONEN
Ida Johansson och Malin Wideberg nya i tävlingssektionen.

§ 14 FUNKTIONÄRSTRÄFF
Bjuda in nya och gamla meddlemar och gå igenom hur en tävling funkar samt vad man gör som
funktionär. Ett tillfälle att träffas. My kollar upp nya riktlinjer ang funktionärer. Vad gäller/bör
gälla för våra funktionärer under 18? Vi är nu Säker & Trygg förening och bör kolla upp vårt
säkerhetstänk på tävlingar.
Tröjor till funktionärer med tryck något vi ska ta fram till tävlingssäsongen?

§ 15 TÄVLINGAR

Protokoll styrelsemöte
2018-11-06

Elin bokar 160 st boxar till Lundegård och kontaktar Micke och kollar av så att alla är med på
tåget.

§ 16 UNGDOMMSSEKTIONEN
Patrice blir ungdomarnas kontaktperson/hjälp.

§17 LOTTERIET
Catrin kontaktar Therese Frank på Sjöstugan och ser hur vi gör med utbetalningen av pengarna
från bingot?

§ 18 SOCIALAMEDIER
Sofie J kontaktar Sofie s ang hur vi på bästa sätt når ut till ALLA medlemmar.
FaceBooks sidan för medlemmar stängs ner och den ”öppna” sidan används.

§ 19 BOKNINGSKALLENDER
My kollar upp olika bokningsbara kallender så att vi hittar ett bra fungerande system som är
smidigt för alla.

§ 20 NÄSTA MÖTESDE
23/1 2019 kl 18,30 hemma hos Kirre.

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

