Styrelsemöte Ölands Ryttarförening 2019-01-23, Sättra
Närvarande: Sofie Jakobsson, My Gillstam, Catrin Tukia, Annica Juhnell Bengtsson, Håkan
Johansson, Kirsten Noren, Elin Tornhagen.

§1. Mötet öppnas & Ordförande hälsar samtliga ledamöter välkommen.
§2. Val av sekreterare och justerare My blir sekreterare & Catrin justerare
§3. Godkännanande av dagordningen
§4. Senaste protokollet Är nu reviderat då flera punkter ej stämde, ska skickas till My så det hamnar
på hemsidan.
-

-

2 nya skottkärror finns på Tryggestad, en i stallet & en i ridhuset. Skottkärror med
punktering ska samlas på ett ställe så att nya däck eller punkteringsspray kan
köpas för användning vid tävlingarna i år.
Åkerbo El har varit i Röda stallet & har ordnat belysningen.
Stallmöte har skett på Tryggestad
Vem gör vad på Tävling, har ej hittat något fullständigt dokument men finns bra
”mall” via Falbygdens RF.
Bokning av ridhus kan göras via boka.se My har kontaktat dem men inväntar svar.
Sadelkammardörren, Catrin & Elaine ska kolla vidare. Eventuellt av utrymmet
ovanför används.
Samtal m Westergren ang renovering av Röda stallet. Ska räkna på nya boxar i
stallet & fasad för ridhuset.
Tipspromenaden på Sjöstugan. Catrin kollar m Sjöstugan om hur många som är
sålda. 10:-/lott. Återkommer för fakturering.

Mötesfrågor:
§4. Röda stallet Hål i fasaden som går in till box. Vissa boxväggar är lösa, Catrin kollar detta i veckan.
Grävning ska ske i hagarna. Hagarna behöver ses över inför våren.
§5. Ridhuset Nya ritningar ska göras då handikapprampen ev behövde flyttas. Diskussion gällande
ritningarna.
§6. Tävlingssektionen Hade möte igår 140boxar till ÖH. Domare är bokade. Lätt A klasserna är
borttagna. Lätt B+ m akumulator istället. Kontantfritt på tävlingen förutom i godisvagnen. Inga boxar
bokas till Thoreb. Pokaler till priser, Sofie S kontaktar Mattias Carlsson för kontakt till företaget i
Kalmar. Nästa möte 12/2.
§7. Ungdomssektionen/Ölandshoppet/Thoreb; Godisvagnen på tävlingarna.
§8. Lån 1,4milj via Ölandsbank. Sofie ska kolla med Handelsbanken.
§9. Grupper/sponsring. En dag där vi samlas och letar sponsorer.
§10. Åkerbo Hästklubb Ordf har kontaktat Sofie ang samarbete m Ölands ryttarföreningar.
§11. S&T förening/utbildningar. Catrin informerar om Säker & Trygg. Att vi ska samarbeta m
Smålandsidrotten.
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§12. Grönt kort kurs / vidareutbildning Elaine Beslut låta Elaine gå repetitionskurs för
ledare gällande Grönt Kort utbildning. Kostnad 300:- inkl material & fika. Anmälan innan
7 febr. Överlåter detta till Elaine.
§13. Ekonomi. Bokslut skall göras, avskrivningar av inventarier & förändring i lager samt korrekturer
av kundfordringar är status 80000:- plus men kommer att minska då inventarierna har en
värdeminskning årligen. Budget för 2019 är under konstruktion.
LoK för HT 2018 blev 5822:SiSu är inskickat.
Sofie S & Inga K har fått tillgång till Lok registrering så de kan rapportera in aktiviteter utan att fylla i
blanketter. Detta gör att Lok ansvarig endast behöver rapportera / skicka in slutgiltig rapport.
På tävlingar skall det finnas Sisu & Lok blanketter vid varje station som efter tävling läggs in direkt i
idrott online. Lok för de uppgifterna det finns barn och Sisu för vuxna.
§14. Klubbesök av Smålands Ridsportsförbund 22maj Representanter fr styrelsen &
ungdomssektion. Gå igenom Anläggningen, samtala om föreningen mm. Beslut maila tillbaka och be
om tidigare besök då vi har tävlingar. Info skickas till De berörda.
§15. Årsmöte Smålands Ridsportsförbund i Växjö. Beslut om att inte skicka någon till
Distriktsårsmötet.
§16. Övriga frågor
-

Beslut, Fikarummet ska vara öppet framöver.
Informera om Ridhusreglerna. Står hinder ute.

§17. Mötet avslutas: Ordförande tackar för sig och påminner om årsmötet den 24/2 i Tryggestad kl
11.00.

